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W STtP

Na tem at starożytnych anafor eucharystycznych napisano bardzo dużo. Dotyczy 
to zwłaszcza Zachodu. Wystarczy sięgnąć do bibliografii liturgicznych, by się o tym 
naocznie przekonać.1 Każde nowsze dzieło z zakresu liturgiki i teologii Eucharystii 
opatrzone jest bogatą bibliografią,2 tak samo liczne artykuły drukow ane na Zachodzie 
w czasopismach specjalistycznych i teologicznych. Wobec obfitości piśmienniczej na 
Zachodzie, polskie publikacje są nieliczne, pom im o zapotrzebow ania ekum eni
cznego. W prawdzie ukazało się w okresie powojennym kilka artykułów  o charakterze 
ogólnym z tej dziedziny,3 ale część z nich była tłumaczeniem artykułów autorów  
zachodnich w niewydawanym już w Polsce czasopiśmie Concilium.4

Artykuł niniejszy ma na celu zanalizowanie struktury dziękczynnej anafor Koś
cioła starożytnego z ukazaniem  zależności od modlitw liturgii żydowskiej, jak  też 
wskazanie na teologiczny aspekt dziękczynienia.

Wschodnie anafory charakteryzują się szczególnie ich dziękczynno-anam netyczną 
i epikletyczną s truk tu rą .5 Dziękczynienie (po grecku eucharistia) należy do istotnych

1 Zob. J. M. S a u g e t, Bibliographie des liturgies orientales (1900-1960), Rzym 1962 i S. J a n e ra s ,  
Bibliographia sulle liturgie orientait' ( 1901-1967). Rzym 1969.

- Przytoczymy ja k o  przykład tylko niektóre dzieła, zaw ierające bogat;} bibliografię na tem at E uchary
stii: C. K u c h a re k , The byzantine-slav Liturgy o fS t . John Chrysostom, Allendale 1971; A. T a rb y , La prière 
eucharistique de l ’Eglise de Jérusalem, Paris 1972; J . M. S a n c h e z  C a ro . Eucharistia e H istoria de la 
Salvation, M adrid 1983.

Zob. Polska Bibliografia Teologii i Prawa Kanonicznego  jak  też Polska Bibliografia Nauk Kościelnych. 
wydawane przez ATK.

Zob. D. S ta n le y , D oktryna eucharystyczna N T  i je j  znaczące aspekty dla ekum enizm u, C oncilium  
1966/7, s. 155-164; Th. B a ro sse . Pascha i wierzeczapaschalna, C oncilium  1968, s. 554-560; J. E. K ilm a r-  
tin . Ostatnia Wieczerza i najwcześniejsze ofiary eucharystyczne  ir Kościele, C onciljum  1968, s. 561-568; 
n  P en n il‘ ^ 'uc^ arls!la i M sza śn \, Concilium  1968, s. 574-582; H. S c h iirm a n n , Słowa Jezusa przy  
Ostatniej W ieczerzy ir świetle wykonywanych przy  niej czynności, C oncilium  1968, s. 589-597.

A nafora oznacza dosłow nie „ofiarow anie ", „złożenie ofiary". W Kościołach Praw osław nych jest 
nazwij-Modlitwy Eucharystycznej i odpow iada w rycie rzymskim kanonow i Mszy św., z tij tylko różnica, że 
do anafory  ja k o  do jej całości należy prefacja Mszy rzym skiej, k tóra w Kościele K atolickim  może być 
niezależna od kanonu  i jest najczęściej uzależniona od okresu  liturgicznego.
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części wschodniej anafory. D la dziękczynienia jako  części składowej M odlitwy Eucha
rystycznej przy uwzględnieniu wydarzenia historycznego Jezusa jest symptomatyczny 
jego teologiczno-soteriologiczny charakter. Tę cechę daje się zauważyć już w m odlit
wach żydowskich nabożeństw. Pojęcia biblijne, którym i się posługuje Pismo św. na 
określenie Eucharystii, znajdują się pod wyraźnym wpływem semickim.

Aby lepiej zrozumieć charakter dziękczynny Eucharystii, należy najpierw sięgnąć 
do wyjaśnień słów biblijnych najczęściej używanych na określenie tej akcji liturgicznej. 
Są to słowa: eucharistia i eulogia. Słowo eucharistia stało się z czasem terminus 
technicus na oznaczenie całej liturgii Mszy świętej w Kościele katolickim , w przeci
wieństwie do Kościoła prawosławnego, który na określenie Mszy św. używa do dziś 
słowa liturgia.6

I. W Y JA ŚN IEN IE  P O J tĆ  „E U C H A R IST IA " 1 „EUOLOG 1A"

Rodzina słów: eucharisteo, eucharistia i eucharistós, jak  zaznacza H. C o n ze l- 
m an n  w swoim artykule w Teologicznym Słowniku do Nowego Testamentu, nie 
posiada swego ekwiwalentu w języku hebrajskim, inaczej mówiąc: tłumaczenie grec
kie Starego Testam entu tzw. Septuaginta nie używa tych słów na oddanie odpow ied
nich pojęć hebrajskich.7 Słowo „dziękować“ -  eucharistein w naszym współczesnym 
znaczeniu -  odpowiada w języku hebrajskim słowo greckie eulogein, czyli wychwalać, 
błogosławić. Eucharistein wg żydowsko-hellenistycznego rozum ienia oznacza ogólnie 
rzecz biorąc modlitwę dziękczynną jak  np. u świętego Jana 11,41,8 Dz 28,15,9 czy 
w Apokalipsie 11,17; w szczególności zaś oznacza modlitwę przy stole, jak  to widać 
na podstawie tekstów biblijnych: Mk 8 ,610 (par. Mt 15,36 i J 6,11.13) i Dz 27,35". 
Stąd według powyższego rozum ienia słowa eucharistein i eulogein mogą być brane 
pod pewnym względem synonimicznie.

Częściej używanym słowem w Biblii aniżeli eucharisteo jest słowo eulogeo, przede 
wszystkim w Starym Testamencie (400 razy). G rupa słów pochodnych od eulogeo ma 
swe pochodzenie ze słownictwa religijnego, a mianowicie są one tłumaczeniem hebraj
skich wyrażeń, które w Starym Testamencie i w innej literaturze żydowskiej otrzy
mały znaczenie religijne.12 Oznaczało ono najpierw błogosławieństwo pierworodnego 
dziecka, dziedzica albo w ogóle dzieci. Jest prośbą do Boga, aby On dziecku pobło
gosławił, tzn. dał mu siłę i okazał mu swą przychylność. Bóg błogosławił także 
człowiekowi w ogóle i jego dziełom. Tego rodzaju błogosławieństwo, które pocho
dziło od Boga i dotyczyło człowieka nosi nazwę błogosławieństwa zstępującego. 
Przykładów błogosławieństwa zstępującego jest w Starym Testamencie dużo. Bóg 
żywy a zarazem będąc dawcą życia błogosławi stworzonem u mężczyźnie i kobiecie 
(Rdz 1,28), potem  Noemu (Rdz 9,1), Abraham ow i i w nim wszystkim rodzinom  ziemi 
(Rdz 12,2—3), Dawidowi (2 Sm 7,29) itd. Człowiek z kolei błogosławił Bogu, oddając 
Mu cześć i wychwalając G o za Jego dobrodziejstwa. To błogosławieństwo miało 
miejsce najczęściej w połączeniu z przynoszonymi daram i, przy czym wypowiadane 
były słowa wdzięczności. To ostatnie błogosławieństwo m ożna by nazwać wstępują
cym, jako  że jego kierunek prowadzi od człowieka do Boga. Jedno i drugie błogosła

k Już  bardzo wcześnie, bo u św. Ignacego A ntiocheńskiego na określenie kanonu  Mszy św. i całej akcji 
liturgicznej, używa się słowa E u c h a r is t ia ,  np. w liście do Efezjan (13,1), w liście do chrześcijan w Filadelfii 
(4) i do Sm yrneńczyków (7 ,la. 8,1). Su'. Justyn  wyjaśnia w  swojej Apologii całą akcję „eucharystyczną".

7 H. C o n z e lm a n n , Eucharisteo, eucharistia, eucharistós. W: Theologisches Wörterbuch zum  Neuen 
Testament, t. 2. s.' 397-405; por. D. S ta n le y , Doktryna eucharystyczna N T  i je j  znaczące aspekty dla 
ekumenizmu. Concilium  1966/7, s. 159.

8 „Jezus wzniósł oczy do  góry i rzekł: „Ojcze, dziękuję Ci (Pater eucharisto soi), żeś m nie wysłuchał".
*' „Ujrzawszy ich, Paw'et podziękow ał Bogu (Paulos eucharistesas to theo) i nabrał otuchy".
10 „A wziąwszy siedem chlebów, odm ów ił dziękczynienie" (ka) labon tüs hepta artus eucharistesas).
11 „Po tych słowach wziął chleb, złożył Bogu dziękczynienie (ka i labon arion euchaństesen to theo) na 

oczach wszystkich i ułam aw szy zaczął jeść".
*’ H. W. B eyer, Euloge, eulogetós, eulogia, eneulogeo. W: Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testa

ment, t. 2, s. 751-763; por. także A . P e n n a , „Eucharistia" i M sza  f ir., C oncilium  1968, s. 577, gdzie P en n a  
mówi też o interesującym  rozw oju liturgicznego znaczenia eulogii (s. 378-379).
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wieństwo potrzebow ało pośrednictwa kultycznego do tego stopnia, że łączyło się ono 
prawie nieodzownie z kultem .13 To właśnie słowa, gesty i pośrednictw o kapłanów 
sprawiły, że błogosławieństwo w Starym Testamencie łączono z coraz to liczniejszymi 
czynnościami rytualnym i, dokonywanym i czy to prywatnie, czy to w liturgii domowej 
lub w synagodze, czy też w świątyni.

Bardzo dobrze oddają treść błogosławieństwa, cały koloryt obyczajów i ducha 
pobożności żydowskiej wydarzenia Łukaszowej ewangelii dziecięctwa. Dwa spośród 
trzech przy tej okazji wyśpiewane hymny są modlitwą dziękczynną wypowiedzianą 
w domu prywatnym , a więc poza świątynią i poza synagogą. Są to Magnificat i Bene- 
dictus. Ojciec Jana  Chrzciciela -  Zachariasz -  wypowiada typowo starotestam entalną 
modlitwę uwielbienia Boga połączoną z błogosławieństwem nowonarodzonego 
dziecka. M aryja składa Bogu dzięki za dobrodziejstwo dokonane dla Niej, podkreśla
jąc znaczenie tego wydarzenia dla licznych pokoleń. Jednocześnie uwielbia Maryja 
święte Imię Boże. Wszystkie trzy pieśni: Magnificat, Benedictus i Nunc dimittis są 
przykładem błogosławieństwa wstępującego i są przepełnione cytatam i ze Starego 
Testam entu.14

Za czasów Jezusa innymi znanymi błogosławieństwami u Żydów było błogosła
wieństwo związane z kultem w świątyni, a w dom u modlitwy przy stole odmawiane 
w formie błogosławieństwa, stanowiąc tym samym ryt liturgii domowej. Jak  ważną 
była modlitwa błogosławieństwa przy stole, niech świadczy chociażby stosowana 
u Żydów reguła, nakazująca, że nie wolno było człowiekowi spożywać z dóbr tego 
świata bez błogosławieństwa, a kto by zasiadł do stołu bez błogosławieństwa, ten 
sprzeniewierzał się samemu Bogu.

Nowy Testam ent przejmuje starotestam entalne znaczenie błogosławieństwa 
i używa je wielokrotnie, jak  we wspomnianych hymnach ewangelii dziecięctwa u św. 
Łukasza: l,64.68-7915 i 2 ,28-3216.

W opisie Ostatniej Wieczerzy występują zarówno słowo eucharistéo, jak  i eulogéo. 
Jest przy tym charakterystyczne, że opisy te tzn. św. Pawła z listu do K oryntian 
( 11,23-26). św. M ateusza (26,26-29), św. M arka (14,22-25) i św. Łukasza (22,15-20), 
różnią się nieco od siebie. Pan Jezus bierze na Ostatniej Wieczerzy niekwaszony chleb, 
błogosławi, łamie i rozdaje go uczniom. Podobnie czyni z kielichem. Różnice zaist
niałe w użyciu słów przy oddzielnym błogosławieństwie chleba i kielicha wyjaśnić 
można odmiennymi adresatam i nowotestam entalnych pism, a co za tym idzie, uwzg
lędnieniem przez autorów  mentalności odbiorców. „Podczas gdy piszący do chrześci
jan nie-żydów Paweł i Łukasz mówią, że Jezus przed podaniem  chleba i kielicha 
„czynił dzięki“, „odmówił modlitwę dziękczynną“ (eucharistésas) -  piszący do Żydów 
Mateusz i Palestyńczyk M arek czynią znamienne rozróżnienie. Oto dowiadujem y się 
od nich, że przed podaniem  chleba „odmówił On błogosławieństwo (eulogésas), 
a „dzięki czynił“, „odmówił modlitwę dziękczynną“ (eucharistésas) dopiero przed 
podaniem  kielicha“17.

11. D 71^K C 7Y N 1E N IE  W L IT U R G II ŻY D O W SK IEJ

Jak  już przy wyjaśnieniu znaczenia słów eucharistéo i eulogéo m ożna było zauwa
żyć, eulogéo stoi bliżej zarówno mentalności żydowskiej, jak  i użycia tego wyrażenia 
w kulcie i literaturze żydowskiej. Dla Żydów był ten, kom u się dziękuje eulogetós -  
błogosławiony, pochwalony. Przede wszystkim błogosławiony był Bóg. On przemówił 
do swego ludu i Jego słowo jest wszechmocne. Stąd słowo Boże nie oznacza jedynie

L. L ig ie r, Theologia et liturgia SS. Eucharistiae. Origo et significatio Magnae Orationis Eucharisticae, 
Rzym 1964, s. 5.

14 Por. M. K o k o t. M agnificat ir świetle psalmów. W: F. G ry g le w ic z . Studia z  teologii iii’. Łukasza , 
Poznań 1973, s. 80-87.

15 „Niech będzie uwielbiony Pan. Bóg Izraela" (Eulogetós Kyrios ho theós tu Israel).
16 „On wziął Je w objęcia, błogosławi! Boga (ka) eulógesen ton theon) i mówił".
17 L. M y c ie lsk i, M odlitwy Ostatniej W ieczerzy i ich wpływ na powstanie modlitw eucharystycznych  

Kościoła. Ruch Biblijny i Liturgiczny 21 (1968) s. 345.
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dosłownego brzmienia Jego wypowiedzi skierowanej do liidzi, oznacza natom iast 
akcję, osobistą Jego interwencję i Jego obecność w słowie. Żydzi podczas modlitwy 
stawali się świadkami potęgi słowa Bożego, skierowanego do nich jako do Ludu 
W ybranego. W ybranie to nie było jednak ani jakąś zasługą ani wynikiem ludzkich 
starań, m ożna je przypisać wyłącznie miłosierdziu Bożemu i Jego przychylności dla 
Swego Ludu. Bóg bowiem traktuje swój Lud jak  ojciec swoje dzieci, co najlepiej 
wyraża psalm ista w słowach:

„Jak się lituje ojciec nad synam i,
tak Pan się lituje nad tymi, co się G o boją.
Wie On z czego jesteśm y utw orzeni, 
pam ięta, że jesteśm y prochem " (Ps 103,13-14).

N aród W ybrany wyznawał w modlitwie nie tylko swoją małość i zależność od 
Boga, ale przede wszystkim dziękował Bogu, oddając Mu chwałę za otrzym ane od 
Niego dobrodziejstwa. Uwielbianie Boga za otrzym ane dary odnosiło się przeważnie 
do darów  udzielonych całej wspólnocie, całemu Narodpwi W ybranem u.18

W tym duchu m odlił się Izrael do Pana, Boga swego. Żydowskie błogosławieństwa 
miały miejsce przy różnych okazjach, przeważnie podczas modlitw o charakterze 
oficjalnym. Przy tym istniał pewien porządek modlitw, w przybliżeniu według nastę
pującego schematu. Chodzi tu o porządek nabożeństw i modlitw praktykow anych 
przez Żydów podczas istnienia świątyni.

1. Osobista modlitwa pryw atna
-  1-e błogosławieństwo (.Jocer)
-  2-e błogosławieństwo (Ahabhah rabbah)
-  Szema Izrael (Pwt 6,4-9; 11,13-21; Lb 15,37-41)
-  M odlitwa końcow a (Emet We-jacib)

2. Modlitwy przy stole
-  Błogosławienie chleba przed jedzeniem
-  Trzy błogosławieństwa kielicha po jedzeniu

3. M odlitwa publiczna w świątyni
-  od brzasku do wschodu słońca
-  wieczorem o 9 (nona) aż do zachodu słońca

4. Tygodniowe spotkania na lekturę Prawa i Proroków , jak też do dialogowego 
uczenia się.19

Porządek ten nie uwzględnia rzecz jasna dorocznych świąt żydowskich, w tym 
najważniejszego z nich, święta Paschy, a tylko codzienne i tygodniowe modlitwy. 
Porządek modlitw po zniszczeniu świątyni uległ oczywiście zasadniczej zmianie. Jeżeli 
modlitwy prywatne i przy stole, czyli tzw. liturgii domowej zachowały swoje znacze
nie, to modlitwa publiczna w świątyni przestała istnieć. W zamian za to i w połącze
niu z tygodniowymi spotkaniam i na lekturze Pisma św., odm awiano odtąd 
w synagodze Szem a Izrael i modlitwy osiem nastu błogosławieństw (Szemoneh Essreh 
albo Tefillah: te konkretnie zamiast dotychczasowych ofiar składanych w świątyni) 
trzy razy dziennie.

Dla porów nania z porządkiem  modlitw zachowywanych przez wyznawców Prawa 
Starego Testam entu w arto przytoczyć, jakie modlitwy odmawiali nawróceni chrześci
janie. Pierwotna gmina chrześcijańska była w swej początkowej fazie ściśle związana 
ze świątynią i z synagogą. Apostołowie i wierni uczęszczali bowiem pilnie do świątyni 
na modlitwę i brali udział w nabożeństwach razem z Żydami (por. Łk 24,52). Stąd 
pierwotny Kościół posługiwał się modlitwami zaczerpniętymi ze świątyni i synagogi, 
tekstami natchnionym i duchem Starego Przymierza.20 Po wyłączeniu chrześcijan

18 Zob. L. L ig ie r, Theologia et liturgia , dz. cyt., s. 4.
15 Por. M. A r ra n z , Scheded isto riadella litu rg ia  bizantina. Cz. 1: Liturgia antica epre-bizantina, Rzym 

1973, s. 5-7 (mps).
20 Por. F. Jó ź w ia k , Znaczenie modlitwy w dziełach iii\ Łukasza. W: F . G ry g le w ic z , Studia z  teologii 

św. Łukasza, Poznań 1973, s. 134.
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z synagogi, wierni pochodzący z judaizm u zachowali modlitwę osobistą analogiczną 
do żydowskich, modlitwy liturgii domowej, czyli modlitwy przy stole, które coraz 
bardziej łączyły się u chrześcijan z Eucharystią. Tak każe przynajmniej przypuszczać 
pierwszy list do Koryntian św. Pawła w rozdziale jedenastym. Zarów no modlitwy 
chrześcijan tzw. Kościoła typu synagogalnego, jak  szczególnie modlitwy chrześcijan 
po wyłączeniu ich z synagogi, miały zasadnicze znaczenie dla rozwoju Eucharystii.

Modlitwy na zgromadzeniach chrześcijan zwłaszcza typu synagogalnego m ożna 
schematycznie ująć w następujący sposób:

a) M odlitwa pochwalna rano i wieczorem inspirowana przez Szem a Izrael
b) modlitwa wstawiennicza znajdująca się pod wpływem Tefillah
c) Lektura Starego i Nowego Testam entu z homilią i dialogiem
d) wreszcie Eucharystia z kom unią.21
O znaczeniu żydowskiej liturgii domowej a szczególnie święta Paschy na ukształ

towanie się chrześcijańskiej Eucharystii powiemy kilka słów nieco dalej, po przedsta
wieniu dziękczynienia w modlitwie Szema Izrael i w modlitwie 18-tu błogosła- 
wieńst, znanej pod nazwą Szemoneh Essreh lub też Tefillah.

1. Modlitwa „Szema Izrael“ -  „Słuchaj Izraelu“

Szema Izrael jest niczym innym, jak  recytacją kilku miejsc Pisma św., a m ianowi
cie: Pwt 6,4-9; 11,13-21 i Lb 45,37—41. Pod względem teologicznym m odlitwa ta jest 
pierwszym biblijnym wyznaniem potwierdzającym wiarę w jedynego Boga i w Jego 
Opatrzność. Charakteryzuje się dwoma błogosławieństwami wprowadzającymi m od
litwę i błogosławieństwem na jej zakończenie. Oto pierwsze błogosławieństwo m od
litwy Szema Izrael zwane Jocer:

„Bądź pochw alon. Panie, nasz Boże, K rólu wszechśw iata. Ty form ujesz św iatło i stw arzasz ciem ności. 
Ty tworzysz pokój i stw arzasz wszystkie rzeczy. W Twoim m iłosierdziu obdarzyłeś ziemie i tych, k tórzy ją 
zam ieszkują, światłem. W Twojej dobroci odnaw iasz stworzenie każdego dnia bez przerwy. Ja k  liczne są 
Twoje dzieła, o Panie. W szystko stworzyłeś w Twojej m ądrości, ziemia jest przepełniona Tw'oimi bogact
wami. K rólu, Ty sam  jeden jesteś wyniesiony p o nad  wszystkie czasy, jedynie Ty pochw alony, jedynie 
wspaniały i w ysławiony od najdaw niejszych dni. Boże w szechśw iata, w Twoim  przebogatym  m iłosierdziu 
zmiłuj się nad nam i, Panie, mocy nasza, skało naszej obrony, tarczo naszego zbaw ienia, ucieczko nasza".

„Błogosławiony Bóg. potężny w m ądrości, przygotow ał i stworzył prom ienie słońca, uform ow ał dobro  
ku chwale Sw<ego Im ienia, ustanowi! ciała niebieskie w edług mocy swojej. Przyw ódcam i jego w ojska są 
święte istoty, które wychwalają W szechm ocnego, gioszą cześć Boga i Jego świętość. Bądź pochw alony, 
Panie, Boże nasz, z pow odu świetności dziel rąk Twoich i ze względu na źródła św iatła, które stworzyłeś. 
Niech Cię wielbią. Selah.

Bądź pochw alon, nasza skalo, nasz K rólu i 7baw icielu, Stwórco świętych istot, niech zawsze będzie 
pochw alone Twoje Im ię, niech będzie pochw alony Król nasz, k tóry  aniołów  pow ołuje do istnienia. Jego 
wszyscy Aniołowie stają ponad  wszystkim i głoszą unisono z bojaźnią wielkim głosem słowa Boga żywego 
i k ró la wszechśw iata. W szystkie one są miłe, w ybrane, wszystkie potężne i wszystkie wypełniają ze stra- 

.chem wolę swego Stwórcy, wszystie otw ierają swe usta w świętości i czystości i m elodyjnie śpiew ają, cześć 
oddają , sławią, wychwalają, adoru ją  i głoszą świętego króla o raz imię Boże, K róla potężnego, wielkiego 
i strasznego, On jest święty. I wszyscy oni b iorą na siebie wzajemnie jarzm o Królestwa Niebieskiego, 
dodają sobie otuchy i sławią swego Stwórcę: ze spokojem  duszy wspaniałym  językiem  i ze św iętą słodyczą 
odpow iadają W'szyscy jednogłośnie i ze czcią w ołają: „Święty, Święty, Św ięty..."22

Jak w pierwszym błogosławieństwie modlitwy Szema Izrael jest zaakcentowany 
fakt stworzenia i wielkość Imienia Bożego, tak  w drugim błogosławieństwie (Ahabhah 
rabbah) jest podkreślone nadchodzące zbawienie:

21 Por. M. A rra n z , Schede di sloria della liturgia, dz. cyt., s. 7.
22 7o b . L. B o u y e r, Eucharistie. Théologie et Spiritualité de la prière eucharistique, T ournai 1966,

s. 66-67; zob. także L. L ig ie r , Textus liturgiae iudaeorum. W: A. Hänggi -  I. Pahl, Prex Eucharistica.
Textus variis liturgiis antiquioribus selecti, F ribourg  Suisse 1968, s. 36-37.
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„Panie, nasz Boże, Ty nas ukochałeś w Twojej niezm ierzonej miłości. Ty « 's to sunku  do  nas okazałeś się 
miłosierny w' Tw'ej przeobfitej dobroci... Ponieważ W' imię Twojej świętości, w'ielkiej i strasznej, zaufaliśm y, 
cieszymy się i radujem y ze zbawienia Tw'ego. Sprow'adz nas ze czterech końców  ziemi i spraw , abyśm y 
wolni wkroczyli do ziemi naszej. Ponieważ. Ty jesteś Bogiem, który dokonuje zbawienia i w’ybraleś nas 
spom iędzy wszystkich ludów i języków' i doprow adziłeś nas do św'iętego im ienia Twego w spaniałego do 
mężnego w yznaw ania Ciebie i do wyznawania jedności z pow'odu um iłow ania...“23

Oba błogosławieństwa są przeniknięte duchem żydowskiej modlitwy porannej, 
która przynosi Bogu chwałę przede wszystkim jako  Stwórcy. W yrażają one jednocześ
nie dzięki za światło, za światło w znaczeniu duchowym, a więc za światło zrozumie
nia, za światło wiedzy, a dla Żydów był to przede wszystkim dar poznania 
i rozumienia Tory. Tu jest Bóg wychwalany nie tylko jako  dobry Stworzyciel, lecz 
także jako  miłosierny wybawca, który wkracza w historię Ludu W ybranego, by go 
zgromadzić w jedno.

2. „Tefillah“ albo Modlitwa 18-tu błogosławieństw

Tefillah albo M odlitwa osiem nastu błogosławieństw, znana też pod imieniem 
Szemoneh Essreh, norm alnie była odm awiana podczas składania ofiar w świątyni 
rano i wieczorem o godzinie 9 (nona). D o podkreślenia są trzy pierwsze i trzy ostatnie 
błogosławieństwa, które były recytowane także w soboty i w dni świąteczne, a odno
siły się szczególnie do samego Boga. Trzy pierwsze z tych błogosławieństw, czyli 
Berakot modlitwy Tefillah wychwalają Boga za Przymierze, które On zawarł z ojcami. 
Pierwsze błogosławieństwo jest zarazem dziękczynieniem za obietnicę mającego 
przyjść Mesjasza. W drugim błogosławieństwie oddaje modlitwa chwałę Bogu za 
wezwanie do życia i za to, że Bóg daje życie nawet umarłym, czyli że powołuje 
zmarłych ponownie do życia. W tej modlitwie jest wyrażona wiara w zm artwychwsta
nie, które jest ostatecznie dziełem dobrego Boga. Trzecie błogosławieństwo wynosi 
natom iast i wysławia Imię Boże, które zostało objawione ojcom. Tem at jakże miły 
żydowskiemu duchowi pobożności.

Interesujące dla nas są także końcowe błogosławieństwa Tefillah. Siedemnaste 
z kolei błogosławieństwo przedstawia się jako  dziękczynienie par excellence: „Dzięku
jemy Ci, Panie, nasz i naszych ojców Boże, za Twoje dobrodziejstwa, za Twoją dobroć 
i miłosierdzie, którym i Ty wyposażyłeć i stworzyłeś nas jak  i ojców naszych. G dy
byśmy powiedzieli „nasze nogi chwieją się“, to wtedy wspiera nas Twoja łaska (por. Ps 
93,18). Bądź pochwalony, Panie, jak  dobrze jest T obie dziękować“.

Ostatnie błogosławieństwo prosi Boga o pokój dla Izraela, dla m iasta i dla dzie
dzictwa. A wszyscy odpow iadają na to: „Bądź pochwalony, Panie, Ty który przyno
sisz pokój“.24

Trzy pierwsze błogosławieństwa modlitwy Szemoneh Essreh przywołują na pamięć 
pierwszą część anafory, ale także i błogosławieństwo Jocer z modlitwy „Słuchaj 
Izraelu“, wychwala się bowiem w nich Boga, Jego Imię, oddaje Mu cześć i śpiewa 
Święty. Trzy ostatnie błogosławieństwa liturgii 18-tu błogosławieństw mogą przypo
mnieć tylko niektóre anafory, gdzie składa się dziękczynienie w łączności z ana
mnezą, może też przywodzić na pamięć epiklezę, jak też szczególnie modlitwę
o pokój.

W arto przy tym przypom nieć o znaczeniu żydowskich modlitw odmawianych 
przy stole, czyli liturgii domowej i Paschy dla ukształtow ania się chrześcijańskiej 
Eucharystii. Po wieczerzy odm awiano Birkal ha-mazon, które było w pełnym tego 
słowa znaczeniu dziękczynieniem. Birkal ha-mazon składające się z dwóch części: 
wspólną dla wszystkich świąt i zmienną -odmawianą zależnie od danego święta.

23 L. B o u y e r, Eucharistie, dz. cyt., s. 67-68; zob. L. L ig ie r . Texlus liturgiae iudaeorum , dz. cyt., 
s. 37-38.

24 Tam że, s. 43; zob. także: Tenże, Texlus selecti de magna oratione eucharistica addita Haggadah 
Pasehae et nonnullis Judaeorum benedictionibus, Rzym 21965, s. 135-136.
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W pierwszej części wspólnej znaczenie dla nas ma ta partia modlitw, k tóra jako  
dziękczynienie wchodzi w trzeci seder -  czyli porządek -  obchodu wieczerzy paschal
nej. Te modlitwy wywarły swój wpływ na treść modlitw eucharystycznych w ogóle 
i na anafory Kościoła W schodniego. Odnajdujemy w nich analogiczne myśli i dzięk
czynienie o podobnych tem atach. Szczególnie „Dziękczynienie po wieczerzy“ -B irka t  
ha-mazon -  w swojej pierwszej modlitwie części głównej zaczynającej się od słów: 
Birkat ha-zan błogosławi Boga za pokarm : „Błogosławiony bądź, Panie, nasz Boże, 
Królu wszechświata, który karmisz cały świat dobrocią, łaskawością i miłosierdziem, 
który dajesz wszelkiemu ciału chleb... Błogosławiony bądź, Panie, który karmisz 
wszechświat...“25

W następnej modlitwie dziękczynnej za dar wieczerzy, zwanej Birkat ha-arec 
chodzi o błogosławieństwo ziemi: „Dziękujemy Ci, Panie, Boże nasz, który dałeś nam 
w dziedzictwo upragnioną ziemię, dobrą i szeroką; że nas wyprowadziłeś, Panie, nasz 
Boże, z ziemi egipskiej i wyzwoliłeś nas z dom u niewoli... Błogosławiony bądź, Panie, 
nasz Boże, za ziemię i za pokarm “26.

Wreszcie trzecia modlitwa Birkat Hieruszalayim  jest prośbą za miastem Jerozo
limą. Zaczyna się od słów: „Zmiłuj się, Panie, nasz Boże, nad ludem Twoim Izraelem 
i nad miastem Twoim, Jerozolim ą i nad Syjonem, przybytkiem Twojej chwały, nad 
królestwem rodziny Dawida, Twego Pomazańca i nad wielkim, świętym domem, nad 
którym jest wzywane Twoje święte Im ię...“27

111. D Z IĘ K C Z Y N IE N IE  W ŚW IA D EC TW A C H  W C Z E SN O C H R Z E ŚC IJA Ń SK IE J LITER A TU R Y

Do tego rodzaju świadectw, jeśli chodzi o nasz tem at, zaliczyliśmy Didache, czyli 
Naukę Dwunastu Apostołów, Konstytucje Apostolskie i świadectwa św. Justyna i św. 
Hipolita.

1. Didache

W Nauce Dwunastu Apostołów  znajdują się błogosławieństwa, które mają wiele 
wspólnego z żydowskimi Berakot, a mianowicie z błogosławieństwem pierwszego 
kielicha podczas posiłku wieczornego i z błogosławieństwem łamanego chleba, jak  
też upodabnia się do trzech błogosławieństw ostatniego kielicha przed jego przyjęciem 
z nabożeństwa liturgii domowej. Modlitwy, które znajdują się w Didache mają teolo
giczny charakter. Składa się w nich bowiem dzięki Bogu za Jezusa Chrystusa, Syna 
Jego.
„Co do Eucharystii, takie odm aw iajcie m odlitwy dziękczynne, najpierw  za kielich:
Dziękujemy Ci. Ojcze nasz, za święty winny szczep D aw ida, 
sługi I wego. k tóry  nam  poznać dałeś przez Jezusa sługę Swego.
Tobie chwała na wieki.
N astępnie za łam any chleb:
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za życie i za wiedzę, 
którą nam  poznać dałeś przez Jezusa siugę Swego.
Tobie chwała na wieki." (9,1-3)
„Dziękujemy Ci, Ojcze święty, za święte Imię Twoje, 
k tórem u zgotowałeś mieszkanie w sercach naszych, 
i za wiedzę, wiarę i za nieśm iertelność, 
k tórą nam  poznać dałeś przez Jezusa, sługę Twego,
l obie chw ała na wieki.

25 7ob . L. L ig ie r, Texlus liturgia?, dz. cyt., s. 26-27; por. L. M y c ie lsk i, M odlitw y Ostatniej W ieczerzy, 
dz. cyt., s. 348.

2,1 L. L ig ier, Testus liturgia? ludaeorum, dz. cyt., s. 27.
27 Tam że, s. 27-28.



72 M IECZY SŁ A W  OLSZEW SKI [5]

Ty, Panie wszechmocny, stworzyłeś wszystko dla Imienia Twego, 
pokój i napój dałeś ludziom  na pożywienie, aby Ci dziękow ano, 
nam  zaś darow ałeś pokarm  duchow y oraz napój i życie wieczne, 
przez Jezusa sługę Swego.
Przede wszystkim jednak  dziękujem y Ci, że jesteś wszechmocny.
Tobie chw ała na wieki" (10.2—4i.2S

7 wróćmy uwagę, że w rozdziale 9 Didache w wierszu drugim dziękuje się za szczep 
Dawida, za Jezusa Chrystusa, który jest potom kiem  Dawida., Jeżeli w tym wierszu 
dziękuje się za kielich, wymienia się przynajmniej winny szczep, to w wierszu trzecim 
tegoż rozdziału dziękuje się za chleb nie wprost, ale przede wszystkim za życie i za 
wiedzę. Są to elementy modlitw tak ulubione przez nabożeństwa żydowskie. A więc 
w drugim błogosławieństwie Szema Izrael dziękczynienie wspomina światło i wiedzę, 
następne błogosławieństwo dziękuje za życie, którego dawcą jest sam Bóg, a którego 
On nie skąpi nawet umarłym, powołując ich do życia.

Didache dziękuje dalej za święte Imię Boże, dla którego wszystko zostało stw o
rzone. Imię Boże cieszy się ponadto  szczególnym uznaniem w modlitwach żydow
skich. W „Słuchaj Izraelu" w pierwszej jego części jest kilkakrotnie wysławiane Imię 
Boże a jest to obok m om entu stworzenia główny motyw tej modlitwy. Chwała odda
wana lmieniowi Bożemu przywodzi na myśl prośbę z najważniejszej modlitwy chrześ
cijan: „Ojcze nasz”, a mianowicie: „Święć się Imię Twoje". Chwalić Imię Boże, czyli 
uważać je za święte ponad wszystko i czcić je  jako  takie, stoi w przeciwieństwie do 
bezczeszczenia go i profanow ania. Imię Boże może być we właściwy i należny mu 
sposób uczczone tylko w Jego Ludzie. A tego już zaczęło brakować Izraelowi podczas 
niewoli babilońskiej. Stąd Bóg, jak  zaświadcza o tym prorok Ezechiel, sam wkracza 
w akcję, by przywrócić należną Swemu lmieniowi cześć: „Wtedy zatroszczyłem się
o święte me imię, które oni Izraelici, zbeszcześcili wśród ludów' pogańskich, do 
których przybyli (...). Chcę uświęcić wielkie imię moje... i poznają ludy, że Ja jestem 
Pan, wyrocznia Pana Boga -  gdy okaże się świętym względem was przed ich oczami" 
(Ez 36,21.23). Uświęcić imię Boże oznaczałoby zbierać Lud W ybrany ku jego odno
wie, ku zachowaniu Prawa Bożego wśród jego wiernych.29 O to proszą wciąż Izraelici, 
żyjąc w rozproszeniu w modlitwach Szem a Izrael czy też. w modlitwie 18-tu błogosła
wieństw, czy też, jak  zauważyliśmy, modlitwy Didache, oddając cześć lmieniowi 
Bożemu i prosząc o zebranie Kościoła Swego ze wszystkich krańców ziemi.

Dla ilustracji i potwierdzenia naszych rozważań niech będzie wolno przytoczyć 
jeszcze Pierwszy lisi Klemensa do Koryntian. List cieszący się wielką powagą w począt
kach chrześcijaństwa zawiera w swej bogatej treści modlitwę (59,2 -  61,3), bardzo 
charakterystyczną dla naszego tematu:
-A  o to  wytrwałe m odlić się i błagać będziemy, by Tw órca wszech rzeczy policzoną liczbę w ybranych swoich 
nieuszczuploną zachow ał w całym świecie.
Przez um iłow anego Syna swego, Jezusa Chrystusa.
Przez k tórego powołał nas z ciemności do św iatła, 
z niewiadom ości do poznania chw ały Imienia Sw'ego, 
iżbyśmy ufność złożyli w Twoim  Imieniu, 
które jest początkiem  wszelkiego stw orzenia .“3"

W słowach modlitwy zwracają uwagę tematy szczególnie znane nam z modlitw 
żydowskich, a mianowicie: stworzenie świata i ludzi, powołanie z ciemności do 
światła, powołanie z niewiadomości do poznania chwały Imienia Bożego. Imię Boże 
jest tu szczególnie wyróżnione i podkreślona jego ważkość.

-s Por. Nauka Dwunastu Apostołów. POK, t. I. Poznań 1924, s. 32-34; zob. także M. M ic h a lsk i, Nauka
Dwunastu Apostołów. W; Antologia literatury patrystycznej, i. 1, W arszawa 1975, s. 18-19.

Por. Ci. L o h fin k , Wie hat Jesus Gemeinde gewollt? Z w  gesellschaftlichen Dimension des chtistilichen
Glaubens. I reiburg in Br. 1982, s. 25-28.

311 7 o b . Pierwszy List Klemensa do Koryntian, РО К , dz. cyt., s. 162.
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2. Constitutiones Apostolorum

Constilutiones Apostolorum, datowane na koniec IV wieku, przynoszą świadectwo 
postępującego form owania się anafory i reprezentują już raczej końcową jej fazę 
w ukształtowaniu się stałych modlitw eucharystycznych. Rozdział VII Konstytucji 
Apostolskich .świadczy nie tylko o pierwotnej strukturze i mentalności dawnych 
chrześcijan, lecz przynosi wiele dowodów na zależność od liturgii żydowskich nabo
żeństw. Rozdział VIII natom iast zawiera dziękczynienie anaforalne, w którym  można 
rozróżnić część teologiczną, kosmiczną i antropologiczną z jednoczesnym przedsta
wieniem historii zbaw'ienia. Dziękczynienie poprzedza modlitwa „Święty“. Doksolo- 
gia kończąca anaforę w Konstytucjach Apostolskich ma także wyraźny koloryt 
modlitw żydowskich.31

Biorąc to wszystko pod uwagę, można za L. B ouyerem  powiedzieć, że chrześci
jańskie modlitwy eucharystyczne według ich najstarszych świadectw (Didache i Con
stitutiones Apostolorum) powstały na bazie liturgii żydowskiej zarów no w ich 
zewnętrznym kształcie jak  i ich teologicznej wymowie treści.32

3. Justyn i Hipolit

Nauka Dwunastu Apostołów  i Konstytucje Apostolskie należą do świadectw o Eu
charystii, które poprzedziły czas anafor o formach stałych. Do tego rodzaju świa
dectw należy zaliczyć jeszcze wypowiedzi św. Justyna na tem at świętowania 
Eucharystii jak  też Modlitwę Eucharystyczną z Tradycji Apostolskiej św. H ipolita, 
kapłana rzymskiego. W świadectwach obu świętych na Temat Eucharystii jest szcze
gólnie podkreślone w kanonie Mszy św. dziękczynienie.

Św. Justyn nazywa ofiarę składaną przez chrześcijan podczas ich uroczystych 
spotkań ofiarą dziękczynną albo czynnością dziękczynienia. W trzynastym rozdziale 
swojej Apologii wymienia powody do składania dziękczynienia Bogu: za życie i za 
Opatrzność Bożą. W Dialogu z Tryfonem  natom iast mówi św. Męczennik, że chrześci
janie oprócz tego, że za chleb i napój dziękują, wyrażają swą wdzięczność Chrystu
sowi za Jego cierpienia, które On poniósł za nas na Krzyżu.

W Tradycji Apostolskiej św. H ipolita ukazują się już  wyraźne kontury celebrowa
nia Eucharystii.33 W pierwszej części jego Modlitwy Eucharystycznej znajduje się 
dziękczynienie. Po dialogu z ludem biskup rozpoczyna anaforę słowami:
„Dziękujemy Ci, Boże, za Twego um iłow anego Syna Jezusa C hrystusa, k tórego Ty w czasie ostatecznym  
postałeś jak o  W ybawcę, Zbawiciela i Anioła Twojej woli, k tóry jest Twoim  nierozdzielnym  Słowem. Przez 
Niego stworzyłeś wszystko, bo tak się Tobie podobało . Jego to posłałeś z nieba przez łono Dziewicy. 
W Niej poczęty stal się człowiekiem i objawił Się ja k o  Twój Syn. narodził się z D ucha Sw. i Dziewicy. On 
wypełnił Twoją wolę i zdobył dła Ciebie lud święty, wyciągnął ręce swe i cierpieniem  uwolnił tych od 
cierpienia, którzy w Ciebie w ierzą“.34

W tych zwięzłych słowach wyraża anafora Hipolita dziękczynienie o charakterze 
teologicznym, osobą bowiem, do której się bezpośrednio zwraca, jest Bóg Ojciec. 
Można ją też. traktow ać jako  modlitwę chrystologiczną, ponieważ głównym motywem 
dziękczynienia jest właśnie Jezus Chrystus: w pierwszych zdaniach dziękuje się za 
Niego jako Odkupiciela, przez Niego stwarza Bóg wszystko, i On stał się człowiekiem

A- J u n g m a n n , Texlus Ecclesiae antiquae. W: A. H a n g g i -  1. P ah ł, Prex Eucharist ica, dz. cyt., 
s 90 p i  ZOl> S' L 'f j ' C h a m P io n . Benedictions and Doxotogies in the Epistles o f  Paul, Oxford 1934,

3" L. B o u y er, Eucharistie, dz. cyt., s. 136.
II M odlitwa Eucharystyczna, używana obecnie w Kościele katolickim , bazuje na M odlitw ie Eucha- 

iy stycznej z Tradycji Apostolskiej iw . H ip o lita . Por. B. N e u h e u se r , Eucharistiaperenne. Saggio di com- 
mento leologico-liturgieo sulle nuove preghiere eucaristiche, W: Preghiere Eucaristiche. Testo e commento  
Q uaderni di Rivista Liturgica n. 14, T o rino  1969. s. 33-59.

’J J. A. J u n g m a n n , T e x lu s  E cc le s ia e , dz. c y t . ,  s. 81: z o b . ta k ż e  L. B o u y e r, E u c h a r is tie .  dz. 
c y t., s . 168 -169 .
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za przyczynt! Ducha Świętego dla naszego zbawienia. Dziękczynieniu temu nie można 
odmówić charakteru trynitarnego, uwzględnia bowiem wszystkie trzy Osoby Trójcy 
Świętej.

W anaforze Hipolitowej są do podkreślenia myśli pochodzące z liturgii żydow
skiej. a mianowicie chwała śpiewana Bogu za dzieło stworzenia i odkupienia, a więc 
myśli z modlitw Słuchaj Izraelu i z Tefillah. Stworzenie i przyszłe zbawienie jest tem a
tem trzech pierwszych błogosławieństw Tefillah, a tematem trzech ostatnich błogosła
wieństw tejże modlitwy jest natom iast dziękczynienie za stworzenie i za przyniesiony 
pokój.

IV. D Z IĘ K C Z Y N IEN IE  W T R ZE C H  G ŁÓ W N Y C H  TY PA C H  W SC H O D N IC H  A N A FO R

Liczne anafory wczesnego chrześcijaństwa, które dotarły do naszych czasów, 
rozmieszczone są w trzech regionach, w których najczęściej występowały. To nie jest 
jednak kryterium do rozróżniania wschodnich anafor. Kryterium rozróżnienia leży 
w ich stałym porządku modlitw odmawianych przez kapłana. Stąd wymienia się 
następujące typy anafor: typ antiocheński, typ aleksandryjski i typ syro- chaldejski 
lub syryjsko-wschodni.35 Strukturę anafor tych trzech głównych typów przedstawiono 
w tabeli nr. 1.

Studiując tabelę, czyli strukturę wschodnich anafor, należy zaznaczyć, że w naj
dawniejszych formach modlitwy eucharystycznej prefacja, jak się ją  dzisiaj nazywa 
i posługuje w Kościele katolickim , nie była oddzielona od całości Kanonu Mszy św., 
czyli wchodziła już w zakres i treść anafory. Tę część anafory, zaczynając od 
momentu po dialogu celebransa z ludem do śpiewu „Święty" jest dla nas najbardziej 
interesującą, w niej bowiem znajdują się przede wszystkim główne motywy do składa
nia dziękczynienia.

D o d z is ia j b ra k  je s t  je d n o l i te j  ty p o lo g ii  a n a fo r .  J e s t  to  w y n ik ie m , j a k  się w y d a je , id e n ty f i 
k o w a n ia  n ie s łu sz n ie  o b r z ą d k u  l i tu rg ic z n e g o  z a n a f o r ą .  A n a fo ra  je s t  n a jc z ę śc ie j s ta r s z a  od 
c a łe g o  ry tu  l i tu rg i i ,  k tó ry  z o s ta ł  z b ieg iem  c z a su  o b u d o w a n y  liczn y m i p ó ź n ie js z y m i d o d a tk o 
w ym i o b rz ę d a m i. S p o ty k a  się n a s tę p u ją c e  ro z ró ż n ie n ia  ry tó w  w s c h o d n ic h : a ) a le k s a n d ry js k i ,  
a n t io c h e ń s k i  ( s y r y js k o - z a c h o d n i), b iz a n ty js k i ,  a rm e ń sk i i sy ry js k o -w s c h o d n i czy li p e rsk i 
(W . de  V ries. Ot iente crisiiano ieri e oggi, Rzym 1949. s. 14); b) ryt aleksandryjski, antiocheński (wschod
nio i zachodnio-syryjski), arm eński i bizantyjski (M. G o rd il lo . Compendium tlteologiae orientalis, Rzym 
'1950. s. 4-5 i IX): c) ryt bizantyjski, arm eński, antiocheński, chaldejski i aleksandryjski (N. E d e lb y , 
Liturgikon. „Messbuch" der byzantinischen Kirche, Recklinghausen 1967,s. 16); d) ryt egipski czyli a leksand
ryjski. syryjski czyli antiocheński, arm eński i bizantyjski (C. K u c h a re k , The byzantine-slav L iturgy o f  St. 
John Chrysostom. Its Origin and Evolution. Allendale 1971, s. 1X0). W reszcie na terenie litera tury  polskiej 
podział na ryt syryjski i aleksandryjski stosuje 11. P a p ro c k i (Modlitwy liturgiczne. W: Sw. Jan  C h ry z o 
s to m . Wybór Pism. W arszawa 1974, s. 10-11). Jeżeli jednak  «'ydzieli się ryt arm eński ja k o  odrębny 
obrządek (ów g en era  jak  go nazywa C. K u c h a re k  w The byzantine-slav Liturgy, dz. cyt., s. 179), pozostaną 
trzy tylko ryty jak o  najczęściej wym ieniane przez badaczy: aleksandryjski, antiocheński i syryjsko- 
chaldejski. To wszystko odnosi się jednak  do podziału rytów  jak o  takich.

Typologią anafor jak o  takich zajm ują się natom iast L. L ig ie r i  A. R aes. L. L ig ie r  dokonuje w' swoim 
dziele Tlieologia cl liturgia SS. Eucharistiae, (dz. cyt., s. 72) podziału wschodnich anafo r na typ an tiocheń
ski. do których zalicza anafory  bizantyjskie i arm eńskie, typ egipski czyli aleksandryjski i typ syryjsko- 
chaldejski czyli perski. W edług tego podziału prezentuje też on teksty anafor w swojej książce Textusselecti, 
dodając osobno anafory  arm eńskie.
A. R aes w m onum entalnym  dziele Pres Eucharistica wydanym przez A. H iingg i i 1. P ah l podaje typy  
anafor identyczne z tymi, które uwzględnia także L. L ig ier, a więc: typ antiocheński, aleksandryjski 
i syryjsko-cha/dejski (A. Raes, Anaphorae orientu/es. W: A. H iingg i -  1. P alii, Pres Eucharistica, dz. cyt., 
s. X lll -  XV). podając jednocześnie powody takiego rozróżnienia. Typu nie definiuje się wg liczby albo 
przym iotów  m odlitw  kapłańskich , które występują w anaforach , ani też wg różności akcji rytualnych, 
biorących udział w  spraw ow aniu ofiary osób, lecz jedynie wg różnego porządku , który w anaforze zajm ują 
modlitwy kapłańskie. Wszędzie tam , gdzie po dialogu wstępnym  pierwsze miejsce przysługuje modlitwie 
dziękczynnej, to chwała za stw orzenie wszechświata i za odkupienie rodzaju ludzkiego oddaw ana jest Bogu 
Ojcu. N astępne modlitwy m ianowicie: słowa ustanow ienia Eucharystii, anam neza, epikleza i m odlitwa 
wstawiennicza są ułożone w tro jaki sposób, jak  to w idać najlepiej w anaforach  z IV wieku, zapisanych wg 
tradycji aleksandryjskiej, antiocheńskiej (z K apadocja) i Syrii W schodniej. Pochodzenie geograficzne tych 
trzech typów nie przeszkodziło, aby np. pewne anafory  typu antiocheńskiego rozprzestrzeniły się nie tylko 
u wszystkich O reków , G ruzinów , Słowian, Rum unów , W ęgrów czy A lbańczyków , zostały przyjęte także 
wśród Arm eńczyków , K optów  i Etiopczyków (por. A. R aes, Anaphorae orientates, dz. cyt., s. 99). 
leg o  leż podziału anafo r trzym aliśm y się w naszym artykule.
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T a b e la  1.
STRUKTURA W SC H O D N IC H  ANAFOR

Anafora typ« syryjsko- 
-chaldejsk.

-  Dialog przed „Prefacją“
-  M odlitwa przed „Święty“

-  W prowadzenie do „Świę
ty“ i odpowiedź ludu

-  „Święty“
-  M odlitwa po „Święty“
-  Doksologia

-  Anamneza (?)
-  Epikleza

-  Doksologia końcowa
-  Amen

Anafora typ«
aleksandryjskiego

-  Dialog przed „Prefacją“
-  M odlitwa przed 

„Święty“
-  M odlitwa wstawienni

cza, czyli wiernych
-  W prowadzenie do 

„Święty“ i odpowiedź 
ludu

-  „Święty“
-  M odlitwa po „Święty“
-  Epikleza I
-  Słowa Ustanowienia
-  Anam neza
-  Epikleza II (właściwa)

-  Doksologia
-  Amen

Anafora typu 
antiocheńskiego

-  Dialog przed „Prefacją“
-  M odlitwa przed 

„Święty“

-  „Święty“
-  M odlitwa po „Święty“

-  Słowa Ustanowienia
-  Anam neza
-  Epikleza
-  M odlitwa wstawienni

cza
-  D oksologia
-  Amen

Najstarsze anafory notowane są pośród anafor typu syryjsko-chaldejskiego. Od 
nich też rozpoczniemy omówienie dziękczynienia. Rozważymy następnie dziękczynie
nie w typie anafor aleksandryjskich, by w końcu przejść do zastanowienia się nad 
formą dziękczynienia w typie anafory antiocheńskiej.

1. Anafora typu syryjsko-chaldejskiego albo wschodniosyryjskiego

D o typu syryjskc>-chaldejskiego należy anafora znana pod nazwą Anafora Aposto
łów Addaja i Mari. Święci A ddaj i M ari uchodzą zgodnie z tradycję za najstarszych 
A postołów Syrii i Persji. W edług najstarszej historii chrześcijaństwa, Edessa, gdzie się 
zrodziła liturgia A ddaja i M ari, nie była związana z Antiochią, lecz raczej z Cezareą 
i z Pontus w obecnej Azji Mniejszej jak o  z Kościołem macierzystym. Edessa była 
silnym ośrodkiem  semickich tradycji kulturowych, a jednocześnie znajdowała się pod 
pewnym wpływem kultury helleńskiej. To wszystko zadecydowało o ostatecznym 
kształcie anafory Addaja i M ari}6

Anafora Apostołów Addaja i M ari jest uważana za najstarszą spośród zachowanych 
pisemnych m anuskryptów .37 Jak  wspom niano, anafora ta  należy więc do nastarszych 
modlitw eucharystycznych. Charakterystyczne dla tego typu anafor jest niekiedy 
spotykany brak anamnezy i słów ustanowienia Eucharystii we właściwym tego słowa 
znaczeniu. Epikleza natom iast znajduje się na końcu anafory.

Dziękczynienie w Anafor ze Apostołów Addaja i Mari zwraca się do trójjedynego 
Boga. Dziękuje się, albo lepiej na wzór m odlitw  żydowskich oddaje się chwałę Bogu 
i wysławia się G o za Jego Imię, wysławia się Boga, który w swojej dobroci stworzył 
świat i mieszkańców tej ziemi. W ychwala się Boga za przyniesione ludziom zbawienie, 
które staje się wynikiem Jego wielkiego miłosierdzia w stosunku do ludzi.

Ta dziękczynna m odlitwa wyraźnie o charakterze teologicznym przypom ina 
formę i sposób modlitewnego wyrażania myśli znanego nam  z m odlitw  żydowskich.

56 C. K u c h a re k , The byzanline-slav Liturgy, dz. cyt., s. 167.
37 N ajstarszy zachow any dokum ent liturgii perskiej wydaje się być fragm entem  anafory  i jest obecnie 

przechowywany w British Museum  pod nr. kat. MS. Brit. Mus. Add. 14669 п.; tekst zob. A. R aes. 
Anaphorae orientales, dz. cyt., s. 375-380 i L. L ig ie r, Textus selecti, dz. cyt., s. 69-75.
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DZIĘKCZYNIENIE W TRZECH GŁÓW NYCH TYPACH W SCH O D N IC H
ANAFOR

T a b e la  2.

Syryjsko-chaldejski (Addaj i Mari)

Dziękczynienie =  M odlitwa pochwalna 
za Imię Boże
za stworzenie świata i mieszkańców ziemi 
za odkupienie -  znak miłosierdzia Bożego

Aleksandryjski

Dziękczynienie podzielone na dwie 
części:

-  na początek anafory
-  po  modl. wstawienniczej przed 

„Sanctus“
Tematy:
-  stworzenie wszystkich rzeczy
-  stworzenie człowieka na obraz i 

podobieństw o Boże
-  odkupienie przez Jezusa Chr.
-  udział ludzi w mądrości i jasności 

Bożej

św. Jakuba

-  za Stworzyciela rzeczy 
widzialnych i nie wid z.

-  za źródło życia
-  za nieśmiertelność
-  za całe stworzenie
-  za odkupienie przez zesła

nie Syna Swego (Gal 
4,4-6)

Antiocheński
T

św. Bazylego

za prawdziwego Boga 
za poznanie prawdy 
za Stwórcę
za to , że Bóg przemówił 
przez swoje Słowo -  Je
zusa Chrystusa (H ebr 
1, 1)

św. Jana Chrysostoma

Dzięki Bogu, że On jest
-  niewypowiedziany
-  niezgłębiony
-  niewidzialny
-  niepojęty
za wieczne istnienie Bo
ga i Jego niezmienność 
za Jedynego Jego Syna 
za Jego Ducha św. 
za powołanie z nieist
nienia do bytu 
za Odkupienie (J 3,16) 
za niezliczone dobro 
dziejstwa Boże 
za tę liturgię

Oddawanie chwały Imieniowi Bożemu, składane podziękowanie Bogu za stworzenie 
przywołują na pamięć pierwsze błogosławieństwo żydowskiego Szem a Izrael. Ogólni
kowe tylko wspomnienie zbawienia jest także semickiego typowo charakteru.

Po odmówieniu „Święty“ składa się Bogu ponownie dziękczynienie, wyliczając 
powody do wdzięczności:
„I ze wszystkimi tymi m ocam i niebieskim i dzięki Ci składam y, my słudzy Twoi. delikatni, słabi i chorzy, 
poniew aż okazałeś nam  łaskę, której się nie da odpłacić: poniew aż obdarzyłeś nas ludzką natu rą , aby ożywić 
nas swoim boskim  tchnieniem : poniew aż wywyższyłeś naszą pokorę, odbudow ałeś naszą ruinę i ożywiłeś 
naszą śm iertelność, darow ałeś nam  nasze winy i usprawiedliw iłeś nasze przestępstw o, oświeciłeś naszą 
inteligencję, pognębiłeś. Panie, nasz Boże, naszych przeciw ników  i pozwoliłeś zatryum fow ać naszej słabej 
naturze dzięki m iłosierdziu Twojej nieprzebranej łaskaw ości".38

I wracając do znanego nam już stylu, kończy tę modlitwę, uogólniając powody 
dziękczynienia, tak charakterystycznym i dla liturgii żydowskiej słowami:

38 A. R aes. Anaphorae oriciuales. dz. cyt., s. 377; L. L ig ie r , Texlus selecii, dz. cyt., s. 71.

,
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„Z pow odu Twojej pom ocy zawsze nam  okazywanej i łask Tw oich przynosim y Ci hym ny, chwałę, w yznanie 
i adoracje, teraz i zawsze i na wieki w ieków“.39

2. Anafory typu aleksandryjskiego

Z tego typu anafor uwzględnimy tzw. A m forę  M arka Ewangelisty i inną 7.Eucholo- 
gionu Serapiona. S truktura Anafory Marka Ewangelisty przedstawia się następująco:

1) Dziękczynienie na początku anafory
2) Pierwsza modlitwa z uwzględnieniem ofiary, którą to modlitwę można nazwać 

preepiklezą
3) Liczne wezwania modlitwy wstawienniczej (modlitwy wiernych) i komm em o- 

racji zakończonych słowami, które się powołują na Ofiarę i bezpośrednio przygoto
wują do epiklezy

4) Dziękczynienie prowadzące wprost do śpiewu „Święty“
5) Epikleza I
6) Słowa Ustanowienia Eucharystii
7) Anamneza
8) Epikleza II jako  prośba o przemianę darów  i uczestników Eucharystii
9) D oksologia.40
Według L. Bouyera. anafora ta umieszcza na początku rozszerzone dziękczynienie 

(1) i (4) i jest jedynie przerw ana modlitwą wiernych (2) i (3). Dziękczynienie prowadzi 
wprost do śpiewu „Święty“. W dziękczynieniu składanym Bogu w Anaforze Marka  
Ewangelisty zaznaczają się znane nam już tematy z liturgii żydowskiej, tzn. stworzenia 
i zbawienia. Człowiek stworzony na obraz i podobieństw o Boże uległ upadkowi 
grzechowemu, ale dzięki zbawczemu wcieleniu się Chrystusa został na nowo podnie
siony do pierwotnej godności i został dopuszczony do udziału w m ądrości i jasności 
Bożej.

Po ponownym podjęciu wątku chwały oddawanej Bogu w centrum  rozważań 
anafory znajduje się ponownie Imię Boże. A to  jest jak  nam już w iadomo znany rys 
charakterystyczny dla semickiej modlitwy. Konkretnie dziękuje się, uwzględniając 
całą Trójcę św., przede wszystkim Bogu Ojcu za:
-  stworzenie człowieka na obraz i podobieństw o Boże
-  za dar raju i jego rozkosze
-  za niepogardzenie człowiekiem i nieopuszczenie go
-  za powołanie poprzez Prawo i Proroków  (a więc Stary Testam ent)
-  za uformowanie i odnowienie tego Sakram entu (tu natom iast uwzględnia się Nowy 
Testament);
dziękuje się dalej za Syna Bożego, przez którego wszystko zostało stworzone, a przede 
wszystkim m ądrość i prawdziwe światło.

Za to  wszystko składane są dzięki Bogu Ojcu wraz z Synem Jego Jednorodzonym  
i z Duchem Sw. Z tym tak szeroko zakrojonym dziękczynieniem przynoszona jest 
jednocześnie ta Ofiara Bogu Ojcu.

Krótko przed Sanctus (a po długich komm em oracjach i modlitwie wiernych) jest 
ponownie Bóg uwielbiony za wszechmoc swoją i razem ze wszystkimi niebieskimi 
Mocami śpiewa się Bogu hymn: Święty, Święty, Święty.

Spośród licznych anafor typu aleksandryjskiego zasługuje na wspomnienie jeszcze 
jedna, a mianowicie znajdująca się w Euchologionie Serapiona, datow ana na IV wiek. 
W tej anaforze nie występuje słowo „dziękować“. Bóg jest jednak wychwalany w bar
dzo interesujący sposób, a mianowicie pojęciami występującymi w teologii tzw. apo- 
fatycznej, używającej wyrażeń zaprzeczonych na określenie przym iotów Boga. To 
szczególnie dziękczynienie ma zupełnie charakter teologiczny.

„G odne to jest i spraw iedliw e. Ciebie niestw orzony Ojcze Jednorodzonego Jezusa C hrystusa chwalić, 
hymny Ci śpiewać. Ciebie wysławiać. Chwalim y Cię, Boże niestw orzony, a. dla wszelkiej stw orzonej natury  
niedościgły, niewypowiedziany i niepojęty“.

l am /e . A. R aes, Anaphorac orientales. dz. cyt., s. 377: L. L ig ier. Testus setecii. dz. cyt., s. 71.
4" A. R aes. Anaphorue oricnmtcs. dz. cyt., s. 101-115; tekst i s truk tu ra  zob. L. B o u y e r, 1'uchanslic. dz.
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W dalszym ciągu wielbiąc Boga podobnym i pojęciami wylicza anafora powody 
chwalby Boga:
„Chw alim y Ciebie, k tórego poznaje Syn, a k tóry  przez N iego zostałeś objaw iony, ukazany i przedstaw iony 
naturze stw orzonej, C hw alim y Ciebie, który poznajesz Syna i objaw iasz świętym chwałę w tych rzeczach, 
k tóre do Niego należą, k tóry  jesteś rozpoznaw any przez Twoje zrodzone Słowo, jesteś widzialny i stajesz się 
zrozum iały dla świętych. Chwalim y Ciebie, niewidzialny Ojcze, dawco nieśm iertelności, Ty jesteś źródłem  
życia, źródłem  światła, źródłem  wszelkiej łaski i wszelkiej praw dy, kochający ludzi i ubogich, których 
jednoczysz wszystkich na now o ze sobą, wszystkich do siebie pociągasz przez naw iedzenie Twego um iłow a
nego Syna“.41

3. Anafory typu antiocheńskiego czyli zachodnio-syryjskiego

Trzy anafory tego typu mają największe rozprzestrzenienie i znaczenie w Kościele 
wschodnim. Są to  anafory: św. Jakuba, brata Pańskiego, św. Bazylego z Cezarei i św. 
Jan a  Chrysostom a. A nafory te stanowią jednocześnie jeden z ważniejszych etapów 
pow staw ania anafor o charakterze stałym.

Gratiarum actio')tsX w nich szeroko zakrojone, przy czym noszą wszelkie znam iona 
teologiczno-chrystologicznego dziękczynienia.

a) A n a fo ra  św. J a k u b a , b r a ta  P ań sk ieg o

A nafora nosząca imię św. Jakuba, brata Pańskiego, powstała według wszelkiego 
praw dopodobieństw a w okolicach Jerozolim y. Po dialogu z ludem celebrans rozpo
czyna dziękczynienie:

„G odne to jest i sprawiedliwe, przyzwoite i należne, Ciebie chwalić, Ciebie hym nam i wysławiać, Tobie 
błogosław ić, cześć Tobie oddaw ać, Twórcy rzeczy widzialnych i niewidzialnych dziękow ać, Tobie, Skarbcu 
dó b r niebieskich, źródło życia i nieśm iertelności, Boże i Panie wszystkiego“.42

W dalszym ciągu opisuje M odlitwa Eucharystyczna św. Jakuba sławę oddaw aną 
Bogu przez całe stworzenie łącznie z Jerozolim y, łącznie ze świętymi i niebieskimi 
M ocami, których głosy się jednoczą śpiewając: Święty.

Niezwykle interesującą jest modlitwa odm aw iana po  Sanctus. Chodzi w niej 
bowiem o odkupienie upadłej ludzkości przez Jezusa Chrystusa, czyli chodzi konkret
nie o ekonom ię zbawienia. Boży plan zbawienia zostaje wypełniony przez posłanie 
Jezusa Chrystusa na sposób, jaki go przedstawia św. Paweł w liście do Galatów 
(4,4-6), mianowicie że gdy nadeszła pełnia czasu posłał Bóg Syna Swego narodzonego 
z niewiasty i w ten sposób Bóg przywrócił ludziom utracone synostwo.43

b) B izan ty jsk a  anafo ra . św. B azy lego  z C ezare i

Jak  każda anafora rozpoczyna się także i ta. chwalbą oddaw aną Bogu i dziękczy
nieniem przy jednoczesnym wyliczeniu powodów do tego:

„W ładco, Panie Boże, Ojcze wszechmogący, godne to jest fspraw iedliw e a Twojej wspaniałej świętości 
należne, chwalić Ciebie, T obie dzięki sk ładać, Ciebie wysławiać, poniew aż Ty tylko jesteś praw dziw ym  
Bogiem, T obie składać ofiarę sercem skruszonym  i w duchu pokory , ofiarę naszej rozum nej służby, 
poniew aż Ty udostępniłeś nam  poznanie Twojej praw dy. A k tóż  zdolny jest do w ypow iedzenia Twojej 
potęgi, do takiego opiew ania, aby wszyscy usłyszeli Twoją chw ałę, (któż jest zdolny) do rozsław ienia 
wszystkich cudów  Twoich w każdym  czasie? Ty, k tóry  jesteś W ładcą całego stw orzenia, Panie nieba i ziemi
i wszelkich stw orzeń widzialnych i niewidzialnych, k tóry  siedzisz na tronie chwały i głębiny oglądasz, nie 
mający początku , który nie m ożesz być widzialny, ani pojęty, an i ogarnięty, pozostający niezm ienny. Ojcze 
P ana Naszego Jezusa C hrystusa, wielkiego Boga i Zbawiciela, nadziei naszej...“44

4i A. R aes, Anaphorae orientales, dz. cyt., s. 129; L. L ig ie r , Textus selecti, dz. cyt., s. 94.
4- A. R aes, Anaphorae orientales, dz. cyt., s. 145; L. L ig ie r , Textus selecti, dz. cyt., s. 35.
4-’ M. A r ra n z , L ’économie du salut dans la pr'tère du „Post-Sanctus" des anaphores de type antiochéen. W: 

L'économie du salut dans ta liturgie. Conférences Sainte-Serge X V Ile  Semaine d ’études liturgiques, Rzym 
1982, s. 29-57.

44 Zob. A. R aes, Anaphorae orientales, dz. cyt., s. 231-233.
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Tekst powyższy, zawierający treść dziękczynienia, jak i teksty modlitw po 
„Święty" są bogate w cytaty Pisma św. Nawiązuje m.in. do tekstu ż listu do Rzymian 
(12,1) rationabile hoc obseąuium -  nawołując do złożenia Bogu rozumnej służby. 
W modlitwie po Sanctus nazywa anafora św. Bazylego Wielkiego Jezusa Słowem 
Bożym, a w ten sposób nawiązuje do ekonomii zbawienia, jak  ją  widział list do 
Hebrajczyków (1,1 n). W anaforze jest oprócz tego podkreślona świętość, do której są 
wezwani wszyscy ludzie. Dlatego też i epikleza nawiązuje do tej myśli, prosząc o zesła
nie Ducha św. na uczestników Eucharystii i na te dary, aby je Bóg pobłogosławił 
i uświęcił i okazał chleb ten Ciałem Pana i Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chry
stusa. A kielich ten samą najczcigodniejszą Krwią Pana i Boga i Zbawiciela Naszego 
Jezusa Chrystusa. Świętość ma prowadzić do jedności zgrom adzonych, modli się 
bowiem Kościół: „Nas natom iast wszystkich, kom unikujących z jednego Chleba 
i Kielicha zjednocz w jedności uczestnictwa w Duchu Świętym“...45

W racając do dziękczynienia w bizantyjskiej anaforze św. Bazylego, należy powie
dzieć, że jest ono teologicznego charakteru, tzn. modlitwy dziękczynne zwracają się do 
Boga Ojca, chociaż dziękuje się Mu przez Jego Syna Jezusa Chrystusa. W anaforze 
spotykamy elementy liturgii nabożeństw żydowskich szczególnie właśnie w części 
teologicznej dziękczynienia, np. podziękowanie za stworzenie świata widzialnego 
i niewidzialnego, za życie i za odkupienie.

c) A n a fo ra  św. J a n a  C h ry so s to m a

Anafora, ciesząca się największym rozprzestrzenieniem i użyciem we wszystkich 
Kościołach prawosławnych, jest najczęściej celebrowana w ciągu roku. Po zwykłym 
dialogu z wiernymi modli się kapłan: „Godne to jest i sprawiedliwe Tobie przynosić 
chwalę. Tobie dziękować, hołd Ci oddawać na każdym miejscu Twego panow ania.“46 
Zaraz na wstępie są wyliczane motywy chwalby i dziękczynienia: „Bo Ty jesteś 
Bogiem niewypowiedzialnym, niezgłębionym, niewidzialnym, niepojętym, zawsze 
istniejący i pozostający niezmienny. Ty i Twój Jednorodzony Syn i Duch Św.“

Zaznacza się tu wyraźnie trzy Osoby Boskie, jako że najpierw dziękuje się i wielbi 
Boga Ojca, zaznaczając że cechy przysługujące Bogu Ojcu należą się także Jego 
Synowi jak i Duchowi Sw. Jest to z pewnością zwrot pomyślany przeciwko herezjom 
trynitarnym. Dalsze słowa anafory nawiązują do momentu stworzenia i odkupienia 
przez Jezusa Chrystusa: „Ty nas powołałeś z nieistnienia do bytu i kiedy upadliśmy, 
podniosłeś nas na nowo, i nie zaprzestałeś czynić wszystkiego, aby nas doprowadzić 
do nieba, by nam darow ać przyszłe Twoje Królestwo“.
„Za to wszystko dziękujemy Ci i Twemu Jednorodzonem u Synowi i Twemu Duchowi 
Świętemu. Za wszystkie dobrodziejstwa Twoje, które znamy i za te, których nie 
znamy, za rzeczy widzialne i ukryte, którymi nas darzysz.“47

Bóg jest niepojęty nie tylko w swoim istnieniu ale również i w swoich dobrodziej
stwach. Eucharystia jest m.in. pam iątką Bożych dobrodziejstw, za które człowiek 
składa Bogu dzięki.

Anafora św. Jana Chrysostom a nie przestaje wyrażać Bogu wdzięczności za 
wszystko i oto przechodząc do Sanctus jeszcze raz składa dzięki, tym razem za tę 
służbę, którą Bóg raczy przyjąć z rąk naszych.

Bezpośrednio po Święty  wraca anafora do ekonomii zbawienia, którą Bóg reali
zuje przez Syna Swego, ponieważ „tak Bóg umiłował świat, że swego jednorodzonego 
Syna dał, aby każdy, kto wierzy w Niego, nie zginął, ale miał życie wieczne“. Ten 
moment wdzięczności, nawiązujący do ekonomii zbawienia, jest zaczerpnięty z Ewan
gelii św. Jana (3 ,16)48. Tak więc tu om awiana anafora i inne typu antiocheńskiego 
nawiązują do różnych miejsc Pisma św. i różnych motywów ekonomii zbawienia: 
anafora św. Jakuba ma za główny motyw posłanie Syna Bożego na świat w'g listu do

Tam że. s. 239.
J" Tam że. s. 225.
Jr Tam że. s. 225.

M. A rra n z , L'économie du salut, dz. cyt., s. 41.
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G alatów , anafora św. Bazylego Wielkiego -  słowo Boże, którym  Bóg przemówił 
w Synie Swoim na podstawie wypowiedzi listu do Hebrajczyków i wreszcie anafora 
św. Jana Chrysostom a mówi o ekonomii zbawienia wyrażonej w miłości Bożej, gdy 
Bóg z racji na swą miłość dał nam Syna wg wypowiedzi Ewangelii św. Jana.

Z A K O Ń C ZEN IE

Zaczynając od żydowskich modlitw przy stole, modlitw porannych i wieczornych, 
w kulcie świątynnym i w późniejszej modlitwie błogosławieństw, Bógjest wysławiany 
i wychwalany za Swoją wielkość i za wielkość w stworzeniach, jak  i za sam o stworze
nie, za swoją dobroć i miłosierdzie, za umożliwienie człowiekowi poznania Go, za 
poznanie prawdy i prawdziwej światłości. Przy tym Imię Boże jest wychwalane ponad 
wszystko, bo z Imieniem Bożym jest związane także uświęcenie człowieka. Modlitwy 
żydowskiej liturgii nabożeństw podkreślają ze szczególnym naciskiem moc Słowa 
Bożego, że ono dokonuje tego, co zapowiada. W ten sposób już modlitwy Narodu 
W ybranego wykazywały, że liturgia dzięki Bożej interwencji jest akcją i jest 
przepowiadaniem .

Liturgia chrześcijańska, korzystając ze wzorów starotestam entalnych i modlitw 
narodu żydowskiego, przejęła zwłaszcza w początkowej fazie tworzenia się Euchary
stii wiele motywów i idei dla swoich nabożeństw. A nafory wschodnie, wzorując się 
często na modlitwach dawnego Izraela, jak też na modlitwach Izraela czasów później
szych po przyjściu Chrystusa na ziemię, korzystały z zastanych tam motywów do 
składania Bogu dziękczynienia. 7  analizy tekstów dziękczynnych, które przeważnie 
stanowiły w anaforze część wprowadzającą, mówiąc językiem liturgii rzymskiej: część 
prefacyjną Modlitwy Eucharystycznej -  wynika, że dziękczynienie jest Bogu składane 
za wszystko, za Jego dobrodziejstwa i łaski, za przyjście Jego Syna ku naszemu 
zbawieniu. Stąd można śmiało twierdzić, że wszystkie anafory chrześcijańskie są 
przepowiadaniem , przepowiadaniem dzieła zbawienia w Jezusie Chrystusie. Dzieje 
się to w zwięzłych słowach jak  w anaforze św. Hipolita Rzymskiego, czy też wypowie
dziane za pom ocą wielu słów i w szerokiej perspektywie, jak to czyni Modlitwa 
Eucharystyczna św. Jana Chrysostom a, albo też jak to się uwidacznia w anaforze św. 
Bazylego Wielkiego, opowiadającej historię zbawienia od upadku w raju poprzez 
Wcielenie i Zmartwychwstanie aż do pow tórnego przyjścia Jezusa Chrystusa -  chodzi 
zawsze o jedno: chodzi o uwielbienie Boga, o Jego chwałę i cześć. Anafory stają się 
dzięki temu jednocześnie głoszeniem dziel Bożych jak  i przepowiadaniem  Słowa, 
którym  jest Jezus Chrystus. Jedną z piękniejszych i teologicznie uzasadnionych form 
przepowiadania staje się więc niezaprzeczalnie dziękczynienie składane Bogu 
w Eucharystii.

DIL D A N K SA G U N G  IN DEN A N A PH O R EN  D ER  A LTEN  K IR C H E  

Z u sa m m e n fa ssu n g

Angesichts der zahlreichen Beiträge und A bhandlungen im W esten über die Eucharistie in der altem  
Kirche steht das polnische Schrifttum  darüber eher karg da. D er vorliegende Artikel sollte einen Beitrag zu 
den Studien über eucharistische Liturgie leisten.

Da christliche Eucharistie in ihren A nfängen, schon aus dem G rund , dass die ersten Christen aus dem 
Juden tum  kam en, den jüdischen Einfluss aufzeigt, behandelt der Artikel zunächst die biblischen Begriffe, 
die a u f die Bezeichnung der Eucharistie verw endet sind, dann  die D anksagung in den jüdischen G ottesd ien
sten. F ür sie charakteristisch  w ar, Lob fü r G o tt Schöpfer, fü r seinen herrlichen N am en und fü r die 
Verheissung der Erlösung zu bringen.

Diese „eucharistischen" Elemente w'urden m ehrm als in die frühchristlichen liturgischen Texte aufge
nom m en. Das ist das Them a des dritten  Kapitels. M an wagt dabei die A ussage von L. B o u y e r  zu 
w iederholen, dass die urchristlichen G ebete a u f der Basis der jüdischen Liturgie entstanden und nicht nur in



[5] A N A FO RY 81

;iusseier G estaltung, sondern auch in ihrer Substanz. Das zeigen vor allem Didache und Constitutiones 
Apostolorum, aber auch J u s t in  und H ip p o li ts  Traditio Apostolica.

Im letzten K apitel geht m an zur Behandlung der D anksagung in den drei H aupttypen der altkirchlichen 
A naphoren, d.h. im  syrisch-chaldäischen Typus au f dem  Beispiel von A naphora der A postel A ddai und 
M ari, dann im alexandrinischen Typus a u f  dem Beispiel der M arkus-L iturgie und schliesslich im antioche- 
nisehen Typus. D er letztere Typus wird in den drei bekanntesten  L iturgien behandelt und zw ar die Liturgie 
des hl. Jakobus, die Liturgie des hl. Basilius des G rossen  und die des Johannes C hrysostom us. Alle drei 
A naphoren haben ihren eucharistischen Teil weit ausgebaut, nutzen  die Bibel reichlich aus und zeigen ihre 
Schw erpunkte im V erständnis der Erlösung a u f g rund der verschiedenen biblischen Stellen. Dass die 
Erlösung durch Jesus C hristus den M enschen gebracht w urde, bringt m an G ott fü r Ihn eine besondere 
D anksagung dar. Die D anksagung trägt aber m eistens den theologischen C harak ter, denn m an dank t G ott 
für seine W eisheit, für die Erlösung in Jesus C hristus und für die G abe des Heiligen Geistes. D am it wird 
gleichzeitig die Eucharistie ein O rt der Verkündigung, V erkündigung der grossen T aten  G ottes.

6 -  Studiu teo logiczne Ж 1985)


