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Z braku lub szczupłości przekazów średniowiecznych autor w niektórych partiach oparł się na źródłach nowożytnych, kiedy 
to nie tylko ogólny przyrost ilościowy źródeł, ale także sam fakt  wzrostu popularności tradycji o Trzech Królach sprawił po-
prawę sytuacji źródłowej, a w odniesieniu do dwóch ostatnich stuleci — także etnograficznych.  Okazuje się, że aż do drugiej 
połowy XIV w. brak świadectw dotyczących  kultu Trzech Króli w Polsce, nie licząc  przygodnego zapewne znaleziska koloń-
skiej plakietki pielgrzymiej z przełomu XII/XIII w. z Wrocławia. Nie można bowiem za takie uznać przedstawień ikonogra-
ficznych  Hołdu Trzech Króli, gdyż te występowały niesamoistnie, lecz w ramach tradycji o Narodzeniu Dzieciątka. 

W podsumowaniu cz. II (s. 225 nn.) autor stawia sobie m.in. pytanie o rolę Niemców i wpływów niemieckich w rozwoju 
kultu Trzech Króli w Polsce. Jest on, co prawda, ewidentny, choćby sądząc  na podstawie proweniencji i rozmieszczenia rę-
kopisów Historii  i innych pomniejszych zabytków pokrewnych tematycznie, według wszelkiego prawdopodobieństwa główny 
kierunek recepcji miał charakter hanzeatycki, ale wyodrębniają  się także (choć niezbyt wyraziście) niektóre ośrodki polskie, 
nie tylko Kraków. Interesujące  są  spostrzeżenia Kaliszuka co do zasadniczego braku zainteresowania Kazimierza Jagielloń-
czyka omawianym kultem, choć historycy sztuki ujawnili ewenualnośc tworzenia w tym czasie kryptoportretów Władysława 
Jagiełły w postaciach magów-królów, w czym być może dostrzec można wpływy (przez Elżbietę Rakuszankę?) niemieckie, 
jako że m.in. u Habsburgów występowały wyraźniejsze tendencje do politycznego zdyskontowania tradycji o trzech Królach. 
Natomiast wyraźne przesłanki pozwalają  przyjąć,  że Zygmunt Stary (i biskup Piotr Tomicki) walnie przyczynili się do 
wzmocnienia i upowszechnienia kultu Trzech Króli w Polsce. „W XVI-XVII w. kult Trzech Króli stał się trwałym elemen-
tem kultury religijnej społeczeństwa polskiego" (s. 231). Jego przejawy są  widoczne, acz w różnym, częściowo zapewne 
w zależności od zachowanej podstawy źródłowej, stopniu, w różnych kręgach polskiego społeczeństwa, najwyraźniejsze 
w kręgu mieszczańskim. Stopniowo postacie Trzech Króli w świadomości społeczeństwa polskiego ulegały swoistej orienta-
lizacji. „Orientalizacja motywu Mędrców spowodowała przemianę stosunku wiernych do tych świętych. W kulturze polskiej 
Trzej Królowie, postrzegani w oderwaniu od ich materialnych szczątków,  stopniowo przestawali pełnić rolę samodzielnych 
świętych — patronów podróżnych. Stali się oni egzotycznym akcentem świąt  Bożego Narodzenia" (s. 231-232). 

Strony 297-317 książki  Kaliszuka zajęła bibliografia  źródeł (rękopiśmiennych i drukowanych) oraz literatury przed-
miotu. Postawione sobie zadanie autor wykonał z powodzeniem. Wprawdzie temat z natury rzeczy jest podatny na uzu-
pełnienia, a osiągnięte  wyniki może także na modyfikacje,  ale solidność kwerendy i wielostronność analizy zapewniają  oma-
wianej monografii,  jak sądzę,  trwałe miejsce w polskim piśmiennictwie historycznym, spoglądając  zaś z perspektywy euro-
pejskiej — wypełnia ona niemal zupełną  dotąd  lukę w badaniach nad kultem Trzech Króli w ogóle. 
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Uniwersytet  im. Adama  Mickiewicza 
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Ks. Marian S z a b l e w s k i CR, Msza  bez ludu.  Znak  jedności  czy podziału?  Rozwój historycz-
no-teologiczny,  Unum, Kraków 2004, ss. 238. 

Książka  jest rozprawą  doktorską,  obronioną  przez ks. Szablewskiego ze Zgromadzenia Zmartwychwstania Pana Na-
szego Jezusa Chrystusa w 1977 roku na rzymskim Anselmianum. 

Teologiczna tematyka rozprawy została głęboko osadzona w historycznych źródłach kościelnych. Całość pracy obejmu-
je czasy od IV do XVI w. i podzielona została na cztery główne rozdziały. 

Rozdział I nosi tytuł: Powstanie mszy prywatnej. Poprzez analizę wczesnośredniowiecznych tekstów i świadectw o litur-
gii mszy, autor ukazał genezę mszy prywatnej. Istotę narodzin zjawiska mszy bez udziału ludu stanowiły dwa nasilające  się 
już od VI w. zjawiska. Pierwszym z nich było stopniowe zmniejszanie się uczestnictwa wiernych we mszy świętej. Specyfika-
cja posług i stopni służby ołtarza oraz coraz bardziej niezrozumiały język sprawowanej liturgii, wreszcie rezygnacja z przyj-
mowania komunii były czynnikami, które powstrzymywały wiernych od pełnego udziału i przeżywania sakramentu euchary-
stii. Drugim ważnym elementem wypływającym  od stanu duchownego była rosnąca  liczba klasztorów, zakonników i du-
chownych, których ku celebrze skłaniała zarówno osobista pobożność, jak również możliwość zarobienia stypendium mszal-
nego. Autor poprzez analizę tradycji rzymskiej, karolińskiej i benedyktyńskiej nakreślił kierunki rozchodzenia się fali  zjawi-
ska mszy prywatnej z Rzymu na Akwizgran i dwór cesarski oraz na macierzysty klasztor europejskiego monastycyzmu — 
Monte Cassino. 

Punktem wyjścia rozdziału II zatytułowanego: Analiza dokumentów  kościelnych  dotyczących  mszy bez ludu  od  IX  do 
XVI  wieku  jest zasadniczo przeplatająca  się przez całość pracy kwestia nomenklatury. Czy missa privata to to samo co msza 
bez ludu? Zasadniczo nie znajdujemy jednoznacznej odpowiedzi na tę kwestię, choć autor próbuje odpowiedzieć bardzo 
rzetelnie na to ważne pytanie, biorąc  pod uwagę ryt, miejsce i czas sprawowania mszy. W toku analizy kościelnych źródeł li-
turgicznych autor kreśli historię terminu missa privata, podaje jego rozumienie oraz przedstawia funkcjonowanie  w kontek-
ście rozwoju mszału rzymskiego. Poruszona została również kwestia liturgicznej asysty podczas tego rodzaju obrzędu. Naj-
ważniejsze jednak pozostają  kwestie czysto spekulatywne, decydujące  o tym, czy dana msza jest mszą  prywatną.  Przesądzają 
o sprawie wymienione już aspekty czasu i miejsca, a przede wszystkim sprawa prywatnej intencji kapłana. Czasy pełnego 
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średniowiecza zaowocowały gęstą  siecią  kościołów klasztornych, nie prowadzących  pracy duszpasterskiej sensu stricto  oraz 
rosnącą  liczbą  prywatnych fundacji.  Wszystko to ugruntowało podstawy istnienia zjawiska mszy prywatnej, która dla wielu 
wspólnot klasztornych i pojedynczych duchownych stała się podstawowym i dochodowym źródłem utrzymania. 

Samo zjawisko znalazło się w ostrym ogniu krytyki w czasach reformacji.  Rozdział III Opozycja reformatorów  XVI  wie-
ku wobec mszy bez ludu  stanowi chyba najciekawszą  część pracy. Wyłożona została tu szeroko sakramentologia protestan-
cka. Odrzucenie mszy bez udziału wiernych przez reformatorów  zostało oparte na trzech zasadniczych twierdzeniach. Prze-
de wszystkim msza sine populo narodziła się w czasach Grzegorza Wielkiego i jako taka nie jest instytucją  ex origine chrze-
ścijańską.  Poza tym Luter, Kalwin i Melanchton zdecydowanie odrzucali ideę mszy prywatnych, które nie zawierały istot-
nych dla życia kościelnej wspólnoty elementów głoszenia słowa bożego i rozdzielenia wśród wiernych komunii. Całość argu-
mentacji reformatorów  odnosiła się również do całkowitego zerwania z dotychczasową  nauką  scholastyki (św. Tomasza 
z Akwinu) o mszy świętej, która w rozumieniu protestantów była koniecznym elementem dalszej zbawczej ekonomii, gdyż 
grzech pierworodny zgładziła ofiara  krzyża. Reformatorzy  zanegowali i zbawczy, i ofiarniczy  charakter mszy prywatnej, któ-
rej „zasługą"  było odkupienie win dnia dzisiejszego. Potępiono również niewspólnotowy charakter posługi kapłańskiej, któ-
ra realizowała się w pojedynczym akcie pojedynczego człowieka. Luter i Melanchton uznali, że akt sprawowania mszy sine 
populo jest podobnie nieważny, jak nieważny i bezpłodny jest akt dokonania chrztu i rozgrzeszenia na sobie samym. Oczy-
wiście w całym wykładzie protestanckiej sakramentologii mszalnej implicite  zawarto aspekt ekonomiczny w sensie pienięż-
nym. Zgorszeniem bowiem dla ojców reformacji  było zjawisko sprawowania liturgii tylko i wyłącznie  dla pomnożenia do-
chodów własnych lub klasztornej wspólnoty. 

Ostatni rozdział nosi tytuł Obrona mszy bez ludu  przez Sobór  Trydencki.  Rozdział ten prezentuje soborową  reakcję na 
tezy reformatorów.  Prezentowane przez autora stanowiska nowożytnych teologów katolickich dalekie są  od scholastycznej 
konkretności i maestrii. Tak więc Kościół katolicki i sobór ograniczył się do typowej negacji pozytywnych przecież i inspiru-
jących  tez reformatorów,  nadając  swej myśli formę  anatemy, ogłoszonej na XXII sesji soboru w 1562 roku: „Jeśli ktoś twier-
dzi, że Msze św., przy których sam tylko kapłan sakramentalnie komunikuje, są  niedozwolone i dlatego powinny być znie-
sione — niech będzie wyklęty"1. Oprócz cytowanego tu „wyraźnego" stanowiska, ojcowie soborowi uregulowali jedynie 
sprawę finansów,  starając  się ukrócić nadużycia w tej materii. Za nowość i oznakę troski oraz postępu uznał autor jedynie 
wzmiankę soborową,  która nakazywała wiernym nie tylko duchowe, ale w miarę możności pełne przyjmowanie Najświętsze-
go Sakramentu. 

Całości pracy dopełniają  indeks osób oraz bardzo przejrzysta bibliografia  źródeł i opracowań. Źródła podzielono we-
dle klucza chronologicznego na: wczesnochrześcijańskie, patrystyczne, średniowieczne, trydenckie i reformacji,  wreszcie 
źródła współczesne od Piusa XII do Jana Pawła II. 

Pewien niedosyt pozostawia kwestia ram czasowych. Szkoda, że całość zagadnienia kończy się wraz z soborem tryden-
ckim. Sobór Watykański II, nowy Katechizm Kościoła Katolickiego oraz Kodeks Prawa Kanonicznego z 1981 r. wyraźnie 
traktują  o mszy jako wspólnotowym akcie kościelnej społeczności. Mimo to Mszał Rzymski w jego aktualnej postaci zawie-
ra również formularz  mszy bez udziału wiernych. Warto byłoby więc ukazać obecną  opinię i praktykę Kościoła katolickiego 
w tej materii. Jest to jednak sprawa takiej a nie innej cezury czasowej przyjętej przez autora. Innym ważnym zagadnieniem 
byłoby przedstawienie praktyki i myśli sakramentalnej wschodniego chrześcijaństwa. Niewielkim mankamentem pracy jest 
operowanie przez autora skrótami oznaczającymi  przynależność zakonną  poszczególnych bohaterów i myślicieli. Co do za-
sady skróty typu OP, OSB, OFM OCD, itp., są  używane przez samych podpisujących  się imieniem i nazwiskiem członków 
danej kongregacji zakonnej, przez wydawców i w oficjalnych  dokumentach. Umieszczanie ich w „żywym tekście" wydaje się 
zbytecznym zabiegiem komplikującym  odbiór co bardziej dociekliwym czytelnikom, którzy nie posiedli sztuki rozszyfrowy-
wania tego rodzaju skrótów. W zasadzie można było z powodzeniem zastąpić  „szyfry"  zakonnej przynależności pełną  nazwą 
rzeczownikową:  dominikanin, franciszkanin,  karmelita itp. 

Recenzowana pozycja jest książką  godną  polecenia ze względu na jej interdyscyplinarny charakter, łączący  w sobie teo-
logię sakramentalną,  dzieje i historię Kościoła oraz liturgikę. Ze względu na przystępny język i zrozumiałą  terminologię jest 
to pozycja godna polecenia nawet dla osób bez ściśle teologicznego przygotowania. Bez wątpienia  jest to książka  wiele wno-
sząca  do polskiej literatury teologicznej. 

Paweł Matwiejczuk 
Warszawa 

1 Breviarium fidei.  Wybór  doktrynalnych  wypowiedzi  Kościoła,  oprac. St. Głowa i I. Bieda, Poznań 1998, s. 417. 


