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CZYTANIA PATRYSTYCZNE W LITURGII GODZIN

K onstytucją Laudis canticum  z 1 listopada 1970 r. papież Pa
weł VI wprowadził now y brew iarz Liturgia horarum  dość znacz
nie różniący się od poprzedniego brewiarza.

Zadaniem niiniejiszego artyku łu  jest omówienie tzw. czytań pa
trystycznych nowego brew iarza na kanw ie przepisów Institutio  
generalis de liturgia horarum  (nr 159—165). Po ogólnych w iado
mościach wstępnych: historycznych i terminologicznych, zajm ie
my się kryteriam i doboru czytań z podkreśleniem  pozytywów 
i negatywów nowego układu. Na zakończenie postaram y się od
powiedzieć na  pytanie, jaka jest obiektywna wartość tekstów 
użytych w brew iarzu i dlaczego zostały one umieszczone w bre
wiarzu.

Nie miejsce tu  wchodzić w problem  zmian, jakim  podlegał bre
wiarz w ciągu ostatnich pięciuset lat, zajm iem y się natom iast prze
m ianam i układu czytań patrystycznych.

Najistarszy zbiór tych czytań Kościoła rzymskiego sięga VII— 
IX w. Został on w yparty  przez hom iliarz Paw ła Diakona (koniec 
VIII w.) i na nich zasadniczo oparł się układ czytań brew iarza 
Piusa V, k tóry  choć uległ dość gruntow nym  przem ianom  w cza
sie reform y Piusa X, to jednak wybór czytań nie został naruszony 
w zasadniczych liniach.1 Ponieważ powstał on we wczesnym śred
niowieczu, czytania ograniczały się do dość ciasnego kręgu pisa
rzy i nie były reprezentatyw ne. Znajdowały się tam  wprawdzie 
uryw ki wielkich pisarzy łacińskich, starożytności chrześcijańskiej 
— niektóre z pism nieautentycznych, które im przypisyw ano — 
natom iast pisarze greccy i średniowieczni byli reprezentow ani tyl
ko z rzadka: na 650 czytań tylko 24 były wzięte z pism Ojców 
greckich.2 Same czytania uległy skróceniom, były przedzielone

1 R. G r é g o i r e ,  Les homéliaires du Moyen-Age, Roma 1966; F. 
R a f f a, Dal Breviario del Quignonez alla Liturgia dette ore di Paolo 
VI, w: Liturgia dette ore, Torino 1972, s. 185—220.

2 G. M o r i n ,  Critiques des sermons et homélies apocryphes du Bre
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responsoriam i i błogosławieństwami, co nie stwarzało bynajm niej 
warunków  do uchwycenia myśli, nie mówiąc jnż o gustowaniu 
pięknem  Ojców, i co więcej — odstraszały od ich lektury.

Sytuacja już zła uległa ostatecznemu pogorszeniu w nowym 
dwutomowym brewiarzu, gdzie nie tylko usunięto sporo czytań 
patrystycznych, ale na domiar Złego, usunięto mechanicznie z wie
lu czytań dwie ostatnie części, zoistawiająe początek homilii, za
zwyczaj dość przypadkowy i nie zawsze mający sam w sobie 
jakiś sens.

Rebus sic stantibus zaczęto wątpić w ogóle w sensowność czy
tań  patrystycznych, toteż komisja przygotow ująca nowy wybór 
czytań wraz z jego projektem  rozesłała biskupom i teologom, 
a szczególnie patm logom  pytanie, czy jest sens je wprovradzac. 
Odpowiedzi okazały się w ogromnej większości pozytywne, przy
stąpiono więc do ostatecznego wykończenia nowego wyboru, rea
lizując w ten sposób zalecenie Konstytucji o Liturgii, by „lepiej 
dobrać w yjątki z dzieł Ojców, doktorów i pisarzy kościelnych” 
(nr 92 b). To stanowisko potw ierdziła Institutio  generalis, w 
k tórej przypomniano, że czytania zaczerpnięto z pism Ojców 
i pisarzy kościelnych zgodnie z tradycją Kościoła Rzymskiego 
(nr 159).

Nim przystąpim y do omówienia czytań patrystycznych należy 
przypomnieć, jaka jest struk tu ra  oficjum czytań w nowym bre
wiarzu. Składa się ona z hym nu, trzech psalmów z antyfonam i, 
w ersetu i dwu czytań ze swymi responsoriam i, po których ew en
tualnie odmawia się Te Deum, i oracji. Pierwsze czytanie jest 
zawsze wzięte z Pisma św.; czytane są poszczególne księgi ST i NT 
w „lectio continua”, to znaczy w obszernym wyborze. Drugie 
natom iast czytanie może być bądź patrystyczne, bądź hagiogra- 
ficzne.

Należy określić dokładniej te dwa, jak  zobaczymy, nieostre 
określenia. Już samo stwierdzenie, że jakiś pisarz należy do 
epoki patrystycznej jest dość nieprecyzyjne, bo dla jednych koń
czy się ona z soborem chalcedońskim (451 r.), dla innych w VII 
lub VIII w. (na Zachodzie ze śmiercią św. Izydora z Sewilli — 
636 r. lub św. Bedy — 735 r., a na Wschodzie św. Jana Dama
sceńskiego — 749 r.); inni w końcu do epoki patrystycznej wli
czają pisarzy średniowiecznych. W nowym brew iarzu term in 
„patrystyczny” byłby najbliższy trzeciemu, choć niezupełnie, bo

vîaire Romain, Analecta Maredsolaoa I, 1913, s. 487—502; A. H a m- 
m a n, Réflexions sur les lectures patristiąues du Bréviaire, Ephemeri
des Liturgicae 79 (1965) 341—347.
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do „czytań patrystycznych” byw ają wliczane również teksty póź
niejsze, np. św. K arola Boromeusza, św. Jana od Krzyża, a wśród 
nich liczne teksty  V aticanum  II, αο nie tylko wynika z chęci do
brania jak najlepszych czytań, ale i wykazania ciągłości tradycji 
od Ojców Apostolskich do Vaticanum  II.

Nieostre jest również pojęcie „czytanie hagiograficzne”, to jest 
dotyczące świętych. Obejmują fragm enty z ich autentycznych 
życiorysów popraw nych historycznie, z ich pism lub też z b r a ta  
takowych, w yjątki z dzieł pisarzy zazwyczaj okresu patrystycz
nego dostosowane do postaci danego świętego. O ile fragm enty 
pism samych świętych i pisarzy patrystycznych są zazwyczaj bar
dzo dobre, o tyle czytania historyczne są na ogół mdłe i blade: 
bo w końcu czy kogoś wzrusza opis ufundow ania przez św. Hen
ryka biskupstw a w Bambergu? Brakiem  natom iast brew iarza, i to 
wielkim, jest zupełne usunięcie całościowych życiorysów świętych 
ograniczając się do kilkulinijkow ej suchej wzmianki. Myślę, że 
korzystając ze swych upraw nień Konferencja Episkopatu m ogłaby 
dołączyć do brew iarza dodatek hagiograficzny zaw ierający k ró t
kie życiorysy świętych, zaw artych w danym  tomie. W Niemczech 
np. umieszczono w Mszale życiorysy świętych. W ielką bowiem 
stratą  zarówno dla dusizpasterstwa i duchowości kapłańskiej jest 
niem al zupełna nieznajomość życiorysów świętych wśród średnie
go i młodszego pokolenia duchowieństwa.

Mówiąc ogólnie pisarze okresu patrystycznego (do VIII w.) 
dom inują w drugich czytaniach Adwentu, okresu B. Narodzenia, 
W. Postu, W ielkanocy i „per annum ”; stanowią mniejszość w 
„proprium  sanctorum ”, w kom unałach m ają na ogół lekką prze
wagę.

Po tych uwagach wstępnych zajm ijm y się kry teriam i zastoso
wanymi przy wyborze tekstów  patrystycznych. Zaczniemy od 
kryteriów  negatyw nych, to jest odpowiemy na pytanie, jakie 
teksty  zostały wyelim inowane z pola zainteresowań autorów  wy
boru.

Wyłączono teksty  typowo polemiczne, bądź dotyczące proble
mów dziś przebrzm iałych, zaw ierających zbyt daleko posunięte 
alegoryczne tłumaczenie Pisma Świętego, bądź w końcu zbyt za
wiłe filozoficznie i teologicznie. Te k ry teria  zastosowano nie 
tylko do całych tekstów, ale także i w ew nątrz tekstów, to zna
czy jeżeli jakiś Skądinąd piękny tekst zawierał wypady polemicz
ne albo fragm enty  zupełnie nieaktualne, wycinano je: widać to 
dobitnie w tekstach Ojców Apostolskich. Owe cięcia zaznaczono 
w nagłówku, w którym  podane są źródła. Taki zabieg zupełnie 
niedopuszczalny w w ydaniu naukowym, jest zrozumiały i uspra-



244 M A R E K  S T A R O W IE Y S K I [4]

wiedłiwiony w tekstach m ających służyć jako czytanie duchow
ne i pobudzać dio m edytacji, a nie służyć badaniom  naukowym. 
Wyłączono z brew iarza również i teksty pisarzy niekatolickich.

Zwróćmy jednak uwagę, że kry terium  ortodoksji zostało po
traktow ane bardzo szeroko, zresztą w myśl „Institutio  generalis”, 
która zaleca dobranie czytań spośród Ojców Kościoła i pisarzy 
kościelnych (nr 159), a więc pisarzy nie odznaczających się wszy
stkimi czterema cechami znamionującymi Ojców (ortodoksja, świę
tość życia, starożytność, potw ierdzenie Kościoła).

Jak  wiadomo Sobór K onstantynopolitański II (551 r.) potę
pił Orygenesa; część jego dzieł w tedy zaginęła. Tenże sobór po
tępił tzw. „Trzy rozdziały” : pisma Ibasa, Teodora z Mopsuestii 
i Teodoreta z Cyru. W prawdzie niektóre punkty  nauki Orygenesa 
są nie do przyjęcia, a dzieła trzech pisarzy antiocheńskich mo
gły dać powód do in terp re tacji w duchu nestoriańskim , to jednak 
wszyscy czterej um arli w zgodzie z Kościołem. Orygenes należał 
niew ątpliw ie do największych geniuszy myśli starochrześcijańskiej 
i przyczynił się niem ało do rozwoju teologii. Podobnie i zasługi 
Teodora z Mopsuestii i Teodoreta z Cyru w dziedzinie teologii są 
niewątpliwe. Wśród czytań nowego brew iarza znajdują się liczne 
fragm enty dzieł Orygenesa, kilkakrotnie cytowany jest Teodoret. 
Umieszczenie ich w brew iarzu przypomina również, że na ich po
tępienie wpłynęły w niem ałym  stopniu dziwne m eandry polityki 
cesarza Justyniana. Podobnie rzecz się ma z Tertułiamem, który 
jiak powszechnie wiadomo, po naw róceniu się naj;pierw żył jako 
w ierny syn Kościoła, potem jednak przeszedł do montamistów, 
a w końcu założył w łasną sektę. To jednak nie przekreśla faktu 
jego ogromnego wpływ u na teologię Zachodu. Fragm enty dzieł 
T ertu liana znalazły się również w nowym brewiarzu.

Jak  widać dobór kryteriów  negatyw nych przy ustalaniu tek
stów czytań patrystycznych w nowym brew iarzu dobrze charakte
ryzuje pewną postawę charakterystyczną dla Kościoła współczes
nego: odcięcia się od teologicznej kłótliwości, subtelnych i często 
pustych żomgler-eik słownych, które tak miłowała starożytność, nie
stety także i chrześcijańska, a równocześnie tw arde potw ierdze
nie, że w m odlitwie oficjalnej Kościoła, jako pokarm  duchowy 
dla kapłanów, czyta się pisarzy Kościoła.

Przechodząc do kryteriów  pozytywnych, którym i kierowali się 
autorzy doboru czytań, należy stwierdzić, że byli oni bogatsi o 
w yniki nauki, szczególnie XIX i XX w., k tóra przez liczne wyda
nia i opracowania zbliżyła kulturze współczesnej w ielu pisarzy 
wschodnich, greckich i średniowiecznych. Posiadali więc dużo 
większe możliwości niż wczesnośredniowiecznii autorzy wyborów;
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ponadto mieli jaśniej uświadomione pojęcie uniwersalności Koś
cioła.

Czytania pisarzy łacińskich stanowią trzon czytań, co wynika 
z przynależności Kościoła rzymsko-katolickiego do sfery zarów
no religijności jak i ku ltu ry  zachodniej. W ynika to również z fak
tu, że ta właśnie lite ra tu ra  jest najlepiej przebadana i znana 
oraz także z tego, że szereg wieków właśnie lite ra tu ra  łacińska sta
nowiła jedyną lite ra tu rę  Kościoła katolickiego. To jednak stw ier
dziwszy przyznać należy, że również pisarze greocy zajm ują po
czesne miejsce w brewiarzu. O trzym ujem y w nim bowiem prze
gląd naj wybitniejiszych pisarzy greckich oraz kilku pisarzy orien
talnych. Dodać tu  należy, że ci ostatni stanowią poważną m niej
szość, i m ankam entem  czytań nowego brew iarza jest to po trak to
wanie ich po macoszemu.

Jeśli chodzi o wybór pisarzy greckich, to jest on bardzo dobry 
i reprezentatyw ny dla pierwszych pięciu wieków, gorzej nato
m iast przedstaw ia się sprawa z pisarzam i VI, VII i VIII w. (np. 
św. Teodor Studyta, św. Jan  Damasceński, św. Maksym W yznaw
ca pojaw iają się tylko z rzadka). B rak jest, niestety, zupełnie 
wielkiej poezji wezesnoibizantyńskiej, podczas gdy wśród hymnów 
brewiarzowych znajdujem y w prawdzie szereg bardzio pięknych, 
ale obok nich, niestety, i inne niewielkiej wartości zarówno teo
logicznej jak  i artystycznej. Dodajmy jeszcze, że pisarze okresu 
patrystycznego są zastosowani poza czytaniami. Dla przykładu: 
antyfomy na święto Trójcy Przenajśw iętszej po:Cihodzą z pięknego 
hym nu do Trójcy M ariusza W iktoryna, wybitnego filozofa 
i teologa, znanego m.i. z W yznań  św. Augustyna. Ale tu  wycho
dzim y już poza tem at czytań patrystycznych.

Obok pisarzy okresu patrystycznego w czytaniach drugich znaj
duje się wiele fragm entów pisarzy łacińskich średniowiecznych. 
Obok znanych pisarzy, jak  Tomasz z Akw inu czy B ernard z C lair
vaux, wprowadzono pisarzy cysterskich X III w. należących bez 
wątpienia do wielkich klasyków myśli i duchowości chrześcijań
skiej, takich jak  Baldwin z Ford, Izaak ze Stella czy Aelred z Riel- 
vaux i innych. Uwzględnienie duchowości średniowiecznej stanowi 
jedno z wielkich osiągnięć brew iarza.

W końcu wśród czytań patrystycznych znajdują się stosunko
wo nieliczne fragm enty pisarzy późniejszych, np. św. Jana Fishe- 
ra i św. Karola Boromeusza czy św. Jana od Krzyża oraz wzięte 
z dokum entów Vaticanum  II.

W spomniano kilkakrotnie o brakach wyboru. Ten zarzut zo
stał przew idziany przez Institutio  generalis, k tóra mówi o pla
nowym piątym  tomie czytań „ad libitum ” (nr 161), który  się jesz
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cze nie ukazał. Być może, że w nim  właśnie będzie się znajdow ał 
szerszy wybór pisarzy późniejszych, a więc wczesnobizamtyjskich 
i średniowiecznych, jaki znajdujem y w przygotowanym  przez Wło
chów nieoficjalnym , dwuczęściowym tomie V.3 Co więcej, Konsty
tucja na tym  nie poprzestaje, ale przew iduje możliwość przygoto
wania tomów dodatkowych przez poszczególne Konferencje Epi
skopatów dla potrzeb lokalnych (mr 16:2). Te przepisy są typowe 
dla elastycznej koncepcji brewiarza, którego pierw szym  celem jest 
odpowiedzenie potrzebom  duchowym jego użytkowników.

Mimo pewnych niedoskonałości w yboru możemy mówić o uni
wersalności czytań nowego brew iarza. Drugą jego cechą byłoby 
ujęcie duszpasterskie. W doborze zwrócono uwagę na u tw ory może 
najbardziej dotąd żywe spośród dzieł epoki Ojców, tj. na u tw ory 
o charakterze duszpasterskim, jakim i są homilie i katechezy. W ięk
szość licznych tekstów  św. A ugustyna zaczerpnięto z jego homilii, 
podobnie zresztą jak  u św. Jana Chryzostoma i Orygenesa. Auto
rzy  wyraźnie preferow ali katechezy, szczególnie zaś te najp iękniej
sze, jakie nam  pozostawiła starożytność — św. Cyryla Jerozolim 
skiego. Uwzględniono również katechezy św. Ambrożego, które są 
czytane w „Lectio continua”, o:raz św. Jana Chryzostoma. Brak, 
niestety, pięknych, niedawno odnalezionych katechez Teodora z 
Mopsuestii. Obok katechez znajdujem y w brew iarzu jeszcze inną 
kategorię pism duszpasterskich, jakim i są listy, a więc listy  św. 
Augustyna, św. Atanazego oraz czytane w „Lectio continua” listy  
św. Ignacego Antiocheńskiego. To duszpasterskie ustawienie czy
tań  stw arza specyficzny klim at oficjum czytań: jest proste, nie 
wymaga wielkiego przygotow ania teologicznego, a czytania nie są 
jednak płytkie, lecz „gęste” teologicznie. To sprawia, że brew iarz, 
k tóry  jest w pierwszym  znaczeniu książką m odlitw y kapłana, 
może być łatw o użyty przez ludzi świeckich, nip. jako wspólna 
m odlitwa pew nej grupy parafialnej. „Institutio generalis” mówi
0 używ aniu go nie tylko przez „precones verbi” , ale także przez 
szersze kręgi chrześcijan (nr 165).

Czytania patrystyczne brew iarza na ogół stanowią jednostki 
dla siebie. W prowadzono jednak pew ną formę „lectio continua” , to 
znaczy, że pew ien utw ór jest czytany przez kilka dni pod rząd. 
„Lectio continua” danego u tw oru podkreśla jego wybitne w alory
1 preferencję autorów  wyboru. Czytane są w dużych fragm entach 
w „lectio continua” listy  do Rzymian, Efezjan, M agnezjan i T ral- 
lan  św. Ignacego z Antiochii (cztery na  ogólną liczbę siedmiu!), list

3 II dialogo che ci salva, II serie, Lettura dci Padri, b. m. w., ed. 
Marletti, vol. 1—2, s. 336—6S9.
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św. Polikarpa, Ust św. Klemensa, list Ps. Barnaby, tzw. II list 
św. Klemensa, „De oratione Dominica” św. Cypriana, „De My
steriis” św. Ambrożego, homilia „De pastoribus” św. A ugustyna 
oraz jego list do P róby (trak ta t o modlitwie), kom entarz św. Le
ona W ielkiego do ośmiu błogoisławieństw oraz fragm enty dużego 
dzieła św. Grzegorza Wielkiego Moralia in  Hiob. To wyliczanie 
potwierdza to wszystko, co wyżej powiedziano o duszpasterskim  
charakterze w yboru i podkreślają w yraźną preferencję Ojców 
Apostolskich, ho poiza wym ienionym i utw oram i m am y w brew ia
rzu fragm enty innych ich pism: Didache, pozostałych listów św. 
Ignacego i listu  do Diogneia. Została więc podkreślona rola Ojeôiw 
Apostolskich, pierwszych świadków tradycji, łączących Nowy Te
stam ent z okresem Ojców.

Na pierwszy rzu t oka czytania spraw iają wrażenie chaosu. Tak 
jednak nie jest. Już przejrzenie samych tytułów  dodanych przez 
autorów  w yboru na początku każdego czytania i podających głów
ną myśl tafc pierwszego jak  i drugiego czytania wäkazuje na pew
ne k ry teria  doboru, których jednak nie zawsze można było kon
sekwentnie przeprowadzić.

Czytania starano się dostosować po pierwisze do okresu litu r
gicznego. Ten wybór udał się najlepiej, był jednak najłatw iejszy 
do przeprowadzenia. Adwent rozpoczyna tëkst św. Cyryla Jero 
zolimskiego o dwóch przyjściach Chrystusa, a następne czytania 
wolno skierow ują się ku tajem nicy wcielenia, podkreślając rolę 
św. Jana Chrzciciela, szczególnie zaś Maryi. Ukoronow aniem  czy
tań  adwentow ych jest czytanie Bożego Narodzenia: sławne pierw 
sze kazanie Leona W ielkiego na Boże Narodzenie o wcieleniu 
Chrystusa. Czytania okresu Bożego Narodzenia koncentrują się 
natu raln ie  na tajem nicy wcielenia, a następnie na chrzcie Chry
stusa. Tem at to diość mało wyeksponowany w teologii Zachodu, na
tom iast bardzo żywy w teologii wschodniej. Czytania na W ielki 
Post otw iera wezwanie do pokuty św. Klemensa Rzymskiego, w 
następnych tygodniach podkreślono rolę pokiuty, dobrych uczyn
ków i nawrócenia się. Dopiero około niedzieli Palm owej Męki 
Pańśkiej pojaw iają się motywy męki. W okresie W ielkanocnym 
czytania koncentru ją się na tajem nicy Zm artw ychw stania i sa
kram entach wielkanocnych — Chrzcie i Eucharystii. W VI ty 
godniu pojaw ia się tem at W niebowstąpienia, a w VIII jest mowa 
o Duchu Świętym. Taki układ jest spełnieniem zalecenia In stitu 
tio generalis: „Czytania Ojców Kościoła pozwalają poszczegól
nym  w iernym  zrozumieć poszczególne okresy i święta liturgiczne” 
(nr 165). Innym i słowy czytania brewiarzowe przedstaw iają ta 
jemnice życia Chrystusa w opisie Ojców Kościoła. Autorem  wy
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boru udało się tu  zgrać główne myśli m szału z czytaniami pa
trystycznym i. Okres „per annum ” nie posiada takiej linii tem a
tycznej.

Następna próba połączenia czytań Pism a Świętego i czytań pa
trystycznych udała się tylko częściowo. Jak  wspomniano, jako 
pierwsze czytania wzięte są fragm enty z poszczególnych ksiąg Pis
ma św. czytanych „in continuo”, to znaczy po kolei, choć z pew
nym i opuszczeniami. Tu pełne zgranie było niemożliwe, ponieważ 
nie wszystkie księgi Pism a Świętego były w równym  stopniu 
komentowane w  starożytności chrześcijańskiej (np. do Ewangelii 
św. M arka psiadam y tylko jeden kom entarz całkowity św. Bedy 
i jeden fragm entaryczny św. Hieronima), a ponadto nie wszystkie 
fragm enty poszczególnych ksiąg Pisma były komentowane przez 
pisarzy okresu patrystycznego i dlatego często trudno jest zna
leźć omówienia tekstów dziś najbardziej znanych. Podjęta przez 
Włochów próba skom entowania wszystkich pierwszych czytań 
fragm entam i Ojców skończyła się niepowodzeniem, bowiem wy
korzystane kom entarze — niejednokrotnie jedyne do danej księ
gi — byw ają przestarzałe i teologicznie nie udane. 4

Niemniej jednak są w liturgii godzin n iektóre miejisca, gdzie 
udało się zgrać I i II czytanie. Tak np. w VIII i IX tygodniu 
„per annum ” czytana jest księga Hioba — czytania patrystyczne 
wzięto z M oralia  in  Hiob  Grzegorza Wielkiego, dzieła w całości 
przewlekłego, lecz we fragm entach bardzo pięknego, oraz z W y 
zn ań  św. Augustyna, w których święty, podobnie jak  Hiob, lecz 
w inny sposób, zmaga się z Bogiem. List św. Polikarpa do F i- 
lipian czyta się w XXVI tygodniu równocześnie z listem  św. P a
wła do Filipian, natom iast list św. Ignacego do Magnezjam — w 
XVI tygodniu wraz z II listem św. Paw ła do K oryntian; nie za
pom inajmy, że św. Polikarpa i św. Ignacego dzieli od św. Paw ła 
okres zaledwie o.k. 50 lat. Tych zwiąizków jest więcej. W arto więc 
przy odm awianiu brew iarza szukać ich, naturaln ie  nie na siłę.

Na początku arty k u łu  zostało przytoczone pytanie, czy należy 
zachować czytania patrystyczne. Odpowiedź konsultorów  była po
zytywna. Kończąc artyku ł należy sobie postawić pytanie: dlaczego 
je zachowano i jaka jest wartość czytań patrystycznych.

Cel czytań patrystycznych określa wspom niana In s ti tu tio  g e n e 
ralis:  „Głównym zadaniem  omawianego tu  czytania jest m edy
tacja Słowa Bożego zgodnie z tym, jak  je ujm uje Kościół w swo

4 Myślę o ośmiu tomikach L O ra  di le ttura commentata dai Padri  
della Chiesa, Bologna 1976 nn. Omówienie tego wydawnictwa w  CT 
49 (1979) fasc. III, s. 184 n.
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jej T radycji” (nr 163). M edytacja („m editatio”) stanowi wedle 
tradycji Kościoła jedną z form  modlitwy. Teksty patrystyczne m a
ją  służyć nie do nauczenia się czy do zapoznania się z teologią 
patrystyczną lufo średniowieczną, podobnie jak i teksty hagio- 
graficzne nie m ają służyć do nauki łustorii Kościoła. Ich celem, 
jest medytacja.

Ale ta m edytacja ma być m edytacją Słowa Bożego czyli Pisma 
Świętego. Dlaczego jednak sięgnięto do Ojców? Cała ich teologia, 
katecheza, przepowiadanie, m odlitwa itd. były oparte i przepojo
ne Pismem Świętym. Znali je w w ielu wypadkach na pamięć, 
studiow ali je nieustannie. Stanowiło ono dla nich jedność od „Ge
nesis” do „Apokalipsy” stanowiło centrum  ich życia religijnego.. 
Studium  Pisma św. było dla nich m odlitwą, podobnie jak  to za
leca K onstytucja Dei Verbum: „Niech pam iętają o tym, że mo
dlitw a towarzyszyć powinna czytaniu Pisma Świętego, by ono 
stało s ię . rozmową między Bogiem a człowiekiem” (nr 25). Taik 
właśnie ma się rzecz z tekstam i brewiarzowym i-patrystycznym i: 
są one przepojone Pismem Świętym odczytanym m odlitew nie Ł 
dlatego prowadzą do m odlitwy skrypturystycznej. Pismo ponadto 
było dla pisarzy patrystycznych Słowem Bożym; w nim Bóg do 
nich przemawia, Jego .słuchają żarliw ie i dlatego w świetle T ra
dycji „samo Pismo św. głębiej jest rozumiane i nieustannie w pro
w adzane w czyn” (Dei Verbum  8). W idzimy tu  zasadniczą różnicę 
m iędzy egzegezą współczesną a egzegezą Ojców. Ta ostatnia by
wa przez egzegetów pogardliw ie nazyw ana nienaukową. I bynaj
m niej nie starała się być naukową. Pismo św. nie było dla niej 
o b i e k t e m  badań filologicznych, historycznych czy naw et teolo
gicznych, ale g ł o s e m  B o g a  przem awiającego do człowieka, 
w który  należy pokornie się wsłuchiwać, rozważać go w sercu, 
swoim i wprowadzać w życie. Była to postawa mądrościowa a nie 
naukow a w sensie nowoczesnym tego słowa. I stąd wielka wartość 
i wielki urok egzegezy patrystycznej.

Ojcowie Kościoła byli teologami, ale słowo „teologia” miało dla 
nich, szczególnie dla teologów wschodnich, a więc i greckich, in 
ne znaczenie niż dla teologów współczesnych. „Teologia oznacza 
słowo Skierowane przez Boga do człowieka i próbę odpowiedze
nia na to słowo przez człowieka w możliwych granicach; jest to  
doktryna przeżyta, nieustanne doświadczanie bosk ości, m etanoia 
przekształcająca osobę ludzką... Być teologiem oznacza żyć sło
wem Bożym, orędziem przychodzącym z wysoka, nie sądząc jed
nak, że się obejmie go i wyjaśni w sposób w yczerpujący poję
ciami i m etodą dyskursywną logiki, aby uniknąć, jak  to często 
podkreślają Ojcowie, zastąpienia Boga bałw anam i myśli ludzr-
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kiej. Grzegorz z Nazjanzu dobrze w yjaśnia charak ter dynamicz
ny  teologii w jej wartości egzystencjalnej: »Chcesz stać się teolo
giem? Zachowaj nakazy, postępuj wedle przykazań, działanie bo
wiem jest posuwaniem  się ku  (kontemplacji”.5 Można tu  dodać 
dwa znane określenia Ewagriusza z Pontu: „Jeśli jesteś teologiem, 
prawdziw ie się modlisz, a jeśli modlisz się napraw dę, jesteś teolo
giem ” oraz „Kto nie Widział Boga, nie może o Nim mówić”.6 Czy 
więc nie w arto czytając i m edytując teksty brewiarzowe pow ró
cić do pojęcia teologii patrystycznej?

M edytacja Pism a Świętego m a .się odbywać w Kościele, bo pr żeń
cież brew iarz jest m odlitw ą Kościoła. Określa to św. W incenty 
z Lerymi: „Wobec takiej ogromnej gm atw aniny błędów jest rze
czą w prost konieczną wytyczyć linie w ykładu Pism prorockich 
i apostolskich według praw idła kościelnego i katolickiego czucia 
(secundum ecclesiastici et catholici „sensus norm am ” 7. K im  byli 
autorzy cytowanych w brew iarzu fragm entów? Przeważnie świę
ci, najczęściej biskupi, a więc nauczający oficjalnie w im ieniu 
Kościoła; to byli ci, k tó rzy  kładli fundam enty pod budowę teolo
gii, duchowości a często i s tru k tu r organizacyjnych Kościoła. By
li to ludzie Kościoła· i w czytując isdę w ich dzieła nie tylko uczy
m y się m odlitwy skrypturystycznej, ale tego, co W incenty z L ery
nu  nazywa „kościelnym i katolickim  czuciem ”, inaczej „sensus 
eccleisiae” lub  jeszcze innym i słowy „sentiire cum ecclesia”. To od
czucie Kościoła nie m a nic ze stereotypow ości m yślenia czy 
zgleichszachtowania· dokonywanego przez współczesne k u ltu ry  m a
sowe. W czytaniach brew iarzow ych spotykam y się z szerokim  w a
chlarzem  najw ybitn iejszych myślicieli Kościoła, ludzi głęboko czu
jących Kościół i żyjących jego życiem, równocześnie tak  bardzo· róż
nych osobowością, k u ltu rą , umysłowością czy reprezentow anym  k rę 
giem kulturalnym . Od gwałtownilków.Bożych jalk św. Augustyn· czy 
św. .Bernard do rozsądnego i spokojnego św. Cypriana; ,od genial
nych teologów jak  św. Grzegorz z Nyissy czy św. M aksym Wyz
nawca do prostego duszpasterza M aksyma z Turynu, czy autora 
Didache; od wielkich artystów  św. Grzegorza z Nazjanzu czy św. 
Jan a  Chryzostoma do dość nieudolnie posługujących się piórem 
Ojców Apostolskich; od zrównoważonych ludzi Zachodu jak  św. 
Leon do egzaltowanego na sposób wschodni św. Efrema; od suro
wego i nieprzejednanego m oralisty T ertu liana do pełnego wy

5 P. S c a z z o s o ,  Introduzione alla ecclesiologia di S. Basilio (Studia 
Patristica Mediolanensia 4), Milano 1975, s. 53 n. Cytuje mowę 20, 5.

e De orat. 60. PG 79, 1180B; Cent. 5, 36. Franikenberg s. 329.
7 Commonitorium  2. Tł. J. Stahr, РОК 8, 1928, s. 7. Fragment ten  

jest cytowany w  Institutio generalis nr 163·.
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rozum ienia św. Augustyna głoszącego „dilige et quod vis fac”. 
A byli to wszyscy ludzie, którzy żyli Kościołem, bo w „sentire 
cum ecclesia” jest miejsce na szerokość postaw i poglądów, ja 
kiej gdzie indziej nie znajdziemy. W ich pismach m am y odpo
wiedź na współczesne żądanie pluralizm u, którego „santire cum 
ecclesia” Ojców nie wykluczało, bo „w domu Ojca jest mieszkań 
wiele’. Pism a ich wskazują ponadto, że wierność Kościołowi nie 
znaczy bynajm niej zubożenia człowieka, ale jego ubogacenie.

Dobre i rozsądne dobranie czytań w nowym brew iarzu tekstów, 
ich  piękno a zarazem różnorodność powinny nie tylko ubogacić 
życie duchowe, pomóc w rozwiązywaniu oodiziennych problemów, 
ubogacić życie m odlitw y i medytacji, ale także umocnić więzy 
z Kościołem i dać im puls do dalszego, samodzielnego czytania 
pism tych, których nazwano „św iatłam i św iata” — „fota tes oi-ku- 
m enes”.


