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Po śmierci papieża Dam azego (385 r.) H ieronim opuszcza na za
w sze Rzym i udaje się na W schód.1 Była to jego pow tórna podróż
do tego zakątka świata po dośw iadczeniach surow ego życia asce
tycznego na pustyni Kalcis (w latach 376-379).2 W ielki egzegeta ła
ciński osiada w B etlejem i przebyw a tam aż do końca swego życia.
W ybiera Palestynę jako sw oją „drugą ojczyznę” z pow odów ducho
w ych i erudycyjnych: celem H ieronim a było zgłębianie słowa B oże
go przez kontakt ze środowiskiem , gdzie osobowy Logos przyoblekł
się w człow ieczeństw o.3 W m iejscu narodzenia Pana Strydończyk po
św ięca się działalności pisarskiej, polem icznej i egzegetycznej. Jest
to jeden z najow ocniejszych okresów nie tylko w życiu Hieronim a,
ogarniętego niezw ykłą „pasją naukow ą”, ale i w całej historii literatu
ry chrześcijańskiej. O dnośnie do w arsztatu pracy wiadom o, że autor
W ulgaty skom pletow ał na swój użytek osobny zbiór ksiąg, służących
m u jako teksty źródłow e.4 Ponadto Strydończyk odw iedzał w Cezarei
Palestyńskiej sław ną bibliotekę, którą założył Orygenes. Bezcennym
skarbem tam tego zbioru ksiąg była Heksapla - pierw sza próba usta
lenia tekstu krytycznego Starego Testamentu. H ieronim potwierdza,

1 Tak oto wyjaśnia swój krok w liście do Aselli: „M ódl się także i ty, bym z Babilonii mógł
powrócić do Jerozolimy; aby moim królem nie był Nabuchodonozor. ale Jezus... Jestem sza
leńcem, chcąc śpiewać pieśni Pana na obcej ziemi i prosić o pomoc Egipt, gdy opuściłem górę
Syjon! Dlaczego nie przypom niałem sobie tego, co mówi Ewangelia: Ledwie [człowiek] oddala
się od Jerozolim y - mówi [Pan] - wpada w ręce zbójców. Jest [on] wtedy odarty z szat, poranio
ny i ginie”; Epistula 45,6.
2 Odnośnie do tej podróży por. I. G r e g o, Girolamo nella sua „povera piccola Betlemm e ". I l X V I centenario della venuta di san Girolamo a Betlemme, Studia Orientalia Christiana.
Collectanea 19/1986, s. 246-248.
3 Por. A. P e η n a. Principi e carattere dell 'esegesi di S. Girolamo, Roma 1950, s. 205-206.
4 Na uwagę zasługuje pow stałe w latach 387-390 tłumaczenie Onomasticonu E u z e b i u 
s z a z C e z a r e i , znane jako D e situ et nominibus locorum Hebraicorum liber lub Liber
locorum.
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że korzystał z tego źródła5 i często odw oływ ał się nie tylko do Septuaginty, ale także do w ersji Akwili, Sym m acha i Teodocjona.6
M imo niektórych inform acji trudno w ysuw ać jakiekolw iek przy
puszczenia o liczbie dzieł, które łaciński egzegeta przysw oił sobie
w Palestynie. „K sięgi”7 i kontakt z m iejscam i biblijnym i uw ażał za
niezbędne narzędzia do interpretacji historiograficznych i egzegetycznych.8 W kom entarzu do proroctw a Daniela H ieronim wskazuje
na historię jako na najlepszy środek do pogłębienia znajom ości Biblii.
Dlatego staje się bardzo w ażne, by to, co pow iedzieli starotestam en
talni prorocy, znalazło potw ierdzenie w źródłach pisarzy klasycznych
lub też autorów w yw odzących się z innych kręgów. U rzeczyw istnie
nie się proroctw to także rzeczyw istość K ościoła i zm iany dokonują
ce się na jego oczach.9

Proroctwo Aggeusza w kontekście Hieronimowego
Opus prophetale
W kom entarzach do ksiąg prorockich10 H ieronim praktykuje na
szeroką skalę egzegezę historyczno-filologiczną, uzupełniającą i po
tw ierdzającą jego dzieło translatorskie.11 Kom entarze do ksiąg pro
rockich stanow ią owoc w ieloletnich poszukiw ań egzegetycznych
Strydończyka. Twierdził on zresztą, że „całe Pismo [Święte], lecz
przede wszystkim Prorocy, są otoczeni tajem nicą rzeczy przyszłych,
aby zachęcić nas do zrozum ienia i realizacji słów Ewangelii: «Śzukajcie, a znajdziecie» (M t 7,7)” .12 H ieronim uw ażał studium nad tek
stam i natchnionym i za obowiązek. Kontakt z m iejscam i świętymi
5 Por. Comm entarius in Titum 111,9.
6 Hieronim kwalifikuje w artość ich tłum aczenia w następujący sposób: „(Akwila) celuje
w tłum aczeniu słowa po słowie, inny (Sym m ach) jeśli chodzi o sens, a trzeci (Teodocjon) nie
różni się bardzo od starożytnych” ; Chronicon [praef.].
7 Chodzi o spuściznę innych autorów piszących o Biblii i kom entujących jej poszczególne
księgi.
8 Por. A. Q u a c q u a r e l l i , L ’uomo e la sua appartenenza aile due città nell ’esegesi biblica di Gerolamo, Vetera Christianorum 33/1996, s. 279.
9 Por. J. W i l k i n s o n , L ’apporte de Saint Jérôm e à la topographie, Revue Biblique
81/1974, s. 245-257.
10 W spuściźnie H ieronim a kom entarze te zajm ują główne miejsce.
11 Jest to widoczne szczególnie w kom entarzach do ksiąg prorockich, które ujrzały świa
tło dzienne pod koniec jeg o życia; por. J. B r a v e r m a n , Jerome's com m entary on Daniel.
A study o f comparative Jew ish and Christian interpretations o f the H ebrew Bible, The Catholic
Biblical Quarterly. M onograph Series 7, W ashington 1978, s. 10.
12 In Isaiam XVIII. 1; cyt. za: P. J a y, L ’éxègese de saint Jérôm e d'après son „ Commentaire
sur Isaie", Paryż 1985, s. 361.
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był dla niego czynnikiem ułatw iającym tę pracę i swoistym błogosła
w ieństw em .13 Fascynacja tekstem prorockim pojaw ia się u H ieronim a
ju ż w latach 372-374, gdy przebyw a w okolicach Antiochii. Pow sta
je wtedy, zaginiony dziś, kom entarz do A bdiasza.14 Zainteresow anie
księgam i prorockim i spow odow ało, że Strydończyk to jedyny spo
śród O jców łacińskich, który tak szeroko kom entow ał tę część Stare
go Testamentu. Pozostaw ił kom entarz do szesnastu ksiąg prorockich
i pracow ał nad nim i aż do końca życia.15 Pierwsze próby kom entarzy
do starotestam entalnych proroctw były przesiąknięte duchem egzegezy Orygenesa, lecz ju ż m iędzy 380 a 381 r. H ieronim wyczuwa, że
egzegeza aleksandryjska nie zaw sze odkrywa bogactw o znaczeniow e
tekstu. Był to powód, dla którego H ieronim przedstaw ił np. w łasny
kom entarz do Iz 6,1-8, dystansując się od w izji O rygenesa.16
Pierwsze system atyczne kom entarze do ksiąg prorockich pow sta
j ą m niej więcej w dwa lata po rozpoczęciu tłum aczeń z hebrajskie
go .17 W ybrał pięć z dw unastu ksiąg stanowiących serię tzw. Proroków
M niejszych: Nahuma, M icheasza, Sofoniasza, A ggeusza i Habakuk a.18 N ie wiadom o, co spow odow ało taki w łaśnie wybór. N ieco św ia
tła na chronologię m oże rzucić ukierunkow anie egzegezy Hieronim a.
Kom entarze do N ahum a i M icheasza pow stały w okresie, gdy Stry
dończyk był zafascynow any postacią Orygenesa. Podobną tenden
cję potw ierdza kom entarz do M icheasza.19 Po latach, w ostatnim ko
m entarzu do D w unastu Proroków,20 autor W ulgaty stwierdzi, że pisał,
„jak potrafił i w edług tego, czego od niego oczekiw ano” .21

13 Strydończyk pisze: „Błogosławiony ten, kto nosi w sobie krzyż, zm artwychwstanie,
miejsce N arodzenia Chrystusa i Jego W niebowstąpienia! Błogosławiony, kto nosi Betlejem
w swym sercu i w którym Chrystus rodzi się co dnia”; Tractatus in Ps. 95,10.
14 Por. J. N. D. К e 11 y, Jerome. H is Life, Writings an d Controversies, London-New York
1975, s. 44-45.
15 Por. P. J а у, L ’éxègese de saint Jérôme, s. 404.
16 Hieronim czyni to w Liście 18, skierowanym do papieża Damazego. Odnośnie do daty
i redakcji tego pism a por. L. N. H a r t m a n n , St. Jerom e as an Exegete, w: F. X. M u r p h y
(red.), A M onum ent to Saint Jerome, New York 1952, s. 38-39, przyp. 8.
17 Por. J. N. D. К e 11 y, Jerome, s. 159.
18 Por. Y.-M. D u v a l , Jérôm e et les prophètes: histoire, prophétie, actualité et actualisation
dans les commentaires de Nahum, Michée, Abdias et Joël, w: J. A. E m e r t ο n (red.), Congress
Volume: Salamanca 1983, Supplements to „Vetus Testamentum” 36, Leiden 1985, s. 108-131.
19 Por. M. S i m ο n e 11 i, M iędzy dosłow nością a alegorią. Przyczynek do historii egzegezy
patrystycznej, tłum. T. S к i b i ń s к i, M yśl Teologiczna 26, Kraków 2000, s. 335.
20 Hieronim zajął się K sięgą proroka Am osa w 406 r.; por. P. J а у, L'éxègese de saint Jérô
me, s. 542.
21 In A m os III, prol.
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M imo pew nych przesłanek nie m a pew ności co do kolejności chro
nologicznej pow staw ania kom entarzy do Proroków M niejszych. Hie
ronim pozostaw ił trzy listy, w których m ówi o kom entarzach w nieco
zmienionej kolejności. W ostatnim rozdziale De viris illustribus autor
podsum ow uje w łasny dorobek literacki i w ylicza kolejno kom entarze
do następujących ksiąg prorockich: M icheasza, Sofoniasza, Nahuma,
H abakuka i A ggeusza.22 Gdy po trzech latach przerw y Strydończyk
rozpoczął kom entarz do Księgi Jonasza. A nalizow ane wcześniej księ
gi prorockie były w yliczane w edług judaistycznego kanonu biblijne
go: M icheasz, Nahum , Habakuk, Sofoniasz i Aggeusz. W kom entarzu
do A m osa23 egzegeta łaciński w ylicza swoje dzieła w następującym
porządku: Nahum , M icheasz, Sofoniasz, A ggeusz i H abakuk.24
Kom entarz do proroctw a A ggeusza stanowi więc integralną część
H ieronim owego Opus prophetale ,25 jak on sam nazw ał swoje rozw a
żania. U H ieronim a interpretacja proroctw opiera się na rygorystycz
nej m etodzie badawczej. Egzegeta łaciński rozpoczyna wyjaśnienie
od podw ójnego tłum aczenia tekstów hebrajskiego i greckiego,26 po
czym skupia się na sensie dosłownym , by przejść do kilku wariantów
interpretacji duchowej. Bardzo często składa się ona z fragm entarycz
nych obrazów, w których niejednokrotnie nie brak sprzeczności, co
jedn ak nie przeszkadza w tym , by tekst prorocki był głębiej pozna
wany, przedstaw iany w sferze duchowej i przeżyw any jako osobiste
dośw iadczenie życia chrześcijańskiego.
N awet szczegółow y schem at nie pozw ala na w ychw ycenie różno
rodności interpretacji i wyzwań, jakie staw iał przed H ieronim em na
tchniony tekst Biblii. Przy tej okazji widać jednakże wyraźnie, że pi
sm a wielkiego Ł acinnika to nie tylko próbki esejów egzegetycznych,
ale przede w szystkim „podręczniki” o charakterze biblijnym . Ponad
to w opracow aniach tego typu Strydończyk nie tyle szuka nowości
i oryginalności, ile jasności i kom pletności wywodu. W dziełach eg
zegetycznych łatw o m ożna odkryć w pływ y m istrza - gram atyka Donatusa, czyli m etody drobiazgowej analizy tekstu i każdego ze słów,
z aluzjami i odnośnikam i historyczno-geograficznym i.
22 Por. De viris illustribus 135.
23 K om entarz do tej księgi biblijnej uważany jest za przykład najlepszej egzegezy histo
rycznej.
24 Na temat rozbieżności por. Y.-M. D u v a l , Jérôme. Commentaire su r Jonas, Sources
Chrétiennes 323, Paryż 1985, s. 18-22.
25 Por. D e viris illustribus 135.
26 Y.-M. D u v a l uważa, że tłum aczenie greckie ukazuje poznanie duchowe tekstu; por.
t e n ż e , Jérôm e et les prophètes, s. 109.
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N ależy zauważyć, że przekład tekstu biblijnego był w prawdzie
wiem y, ale bez niewolniczej zależności i dosłowności, co w ym aga
ło św iadom ego dążenia do oddania myśli w języku przystępnym dla
łacińskiego czytelnika. W trakcie pracy w zrastała staranność styli
styczna, co nie pow inno dziwić u tego doskonałego znaw cy kultury
i literatury klasycznej. N aw et gdy pracow ał na tekście oryginalnym
i w ykorzystyw ał ' żydow skie interpretacje rabinistyczne, Strydończyk czerpał dostępnych m u przekładów greckich i egzegezy autorów
chrześcijańskich, szczególnie zaś ze spuścizny Orygenesa. Co praw 
da kom entarz A leksandryjczyka do A gggeusza nie zachow ał się do
naszych czasów, jednak wiadom o, że istniał i autor W ulgaty z niego
korzystał. W zm iankuje o nim w swego rodzaju epistolam ej laudacji,
w yliczając dzieła egzegetyczne wielkiego A leksandryjczyka.27 M oż
na przypuszczać, że m iał w ręku ten kom entarz, gdy redagow ał sw o
je dzieło. Z resztą w tym sam ym czasie co In Aggaeum pow stało De
viris illustribus, gdzie nasz autor oświadcza: „Znalazłem także dw a
dzieścia sześć tom ów kom entarzy O rygenesa o dw unastu prorokach.
( ...) Strzegłem ich i wziąłem do rąk z tak w ielką radością, jakbym
posiadł bogactw a K rezusa” .28 Do poznania interpretacji O rygenesa
m oże więc służyć kom entarz H ieronim ow y29, choć nie on jeden ko
rzystał z tego dzieła.30
„Podręcznikow y” charakter kom entarza do Księgi A ggeusza po
woduje, że rozw ażania cechuje raczej statyczność. Lecz również
i tutaj egzegeta łaciński zadziw ia szerokością spojrzenia, gdyż pi
sząc o w ydarzeniach w yjaśnia ich tło historyczne, odkryw a inspira
cje typologiczne i wątki teologiczne. To podstaw y do alegorii, któ
ra u H ieronim a jest operacją egzegetyczną niezw ykle delikatną. Zna
on oczywiście pochodzenie Pawiowe tej metody, czyli „alegorię Sary
i H agar” z G a 4,21-27, do której nierzadko naw iązuje.31 Strydończyk
chętniej stosuje jednak kom pleksow ą m etodę interpretacyjną, popartą
rozważaniam i erudycyjnym i.
Z pew nością fakt, że u H ieronim a spotykam y tego typu podsum o
w ania i uogólnienia, nie wiąże się w yłącznie z jego zam iłow aniem do
27 Por. Epistula 33,5 ; por. Y.-M. D u v a l , Vers le commentaire sur Aggée d ’Origène, Origeniana Quarta, Innsbrucker theologische Studien 19, Innsbruck 1987.
28 D e viris illustribus 75.
29 Por. Y.-M. D u v a l , Vers le commentaire sur Aggée d'O rigène, s. 5-15.
30 Znaczący jest mały traktat egzegetyczny pośw ięcony proroctwu A ggeusza u Ambrożego
z M ediolanu; por. Epistula 30.
31 Por. In Am os 1,1,6-8, Epistida 73,4.
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syntezy. Przypom inanie o ciągłości historii zbaw ienia na przykładzie
dziejów M iasta Świętego stało się potrzebą w obec trendów heretyc
kich, przede w szystkim naśladow ców M arcjona i m anichejczyków ,32
którzy, ja k się w yraża Strydończyk, „w ściekłym i zębam i rozryw ają
stare Praw o” .33 Stary i N ow y Testam ent to ja k w zgórze starego Sy
jo n u (M oria) ze św iątynią i Śyjon chrześcijański, które dzieli dolina.
Obie rzeczyw istości są raczej „bliskie aniżeli złączone” .34
Twórca W ulgaty przypom ina o ciągłości m iędzy now ą Jerozolim ą
chrześcijan a jej odpow iednikiem w Starym Testamencie. W ten oto
sposób Strydończyk w skazuje nie tylko na ciągłość historii zbaw ie
nia, ale rów nież na zw iązek Jerozolim y z tajem nicam i chrześcijański
mi. Podobnie ja k inni przedstaw iciele tradycji patrystycznej, mnich
z Betlejem nie unika tłum aczenia sym bolicznego tekstu biblijnego.
Z tego pow odu sięga nie tylko do Pism a Świętego, ale rów nież do
przekazów pozabiblijnych.35
N ależy niew ątpliw ie podziw iać kunszt egzegetyczny wielkiego
Doktora, w którym łączy różnorodność elem entów,36 a dotyczy to
w szczególności interpretacji tekstów prorockich Starego Testam en
tu.37 Nie ulega w ątpliw ości, że przepow iednie prorockie odsyłają do
rzeczyw istości Kościoła. „N ie jest pow iedziane, twierdzi Śtrydończyk, że na Syjonie i w Jerozolim ie je st i pozostaje słowo i prawo
Pańskie, lecz że [stam tąd] wychodzi na oznaczenie, że z tego źró
dła w szystkie narody orzeźw iają się nauką B ożą” .38 Zw rócenie uwagi
na dosłow ność tekstu prorockiego dodaje m ocy tw ierdzeniu egzegety. W innych przypadkach H ieronim podkreśla podw ójne lub nawet
potrójne znaczenie opisów odrodzenia Izraela i jego stolicy. W spo
sób em brionalny i niedoskonały zapow iedzi odw ołują się do pow ro
tu Żydów z niewoli babilońskiej.39 W izja prorocka obejm uje również
52 Polem ika antym anichejska Strydończyka ma swoje uzasadnienie historyczne, bowiem,
ja k pośw iadcza biografia Eutymiusza, nawrócił on m anichejczyków z w ioski Z if na pustyni;
por. С y r y 1 ze Scytopolis, Vita Euthym ii XII,22-23; Vie de S. Euthyme, t. 2, s. 76.
33 Commentarius in Eccl. XI.2.
34 In Zachariam 111.14,5. Twierdzenie z pew nością dyktowane ostrożnością, aby nie fawo
ryzować opinii .judaizujących” .
35 Przykład stanowi przypom nienie o tradycji pochówku praojca A dam a na Golgocie; por.
Epistula 46.3.
36 Proroctwa Ez 9,4; 16,10; por. Epistula 21,24.
37 Warto zwrócić uwagę na In Hieremiam V I.51.
38 In Isaiam 1,2,3; por. rów nież In Am os 1,1,2.
39 Hieronim przedstaw ia antytezę Babilonii i Jerozolimy, czyli rozbrat m iędzy stanem grze
chu i niedoskonałości a św iętością; por. Tractatus in Ps. 136,1-3.
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przyjście Zbaw iciela na ziem ię i okres trw ania Jego K ościoła oraz
czas paruzji C hrystusa.40
Egzegeta łaciński udow adnia, że prorocy m ówili nie tyle o w ypeł
nieniu się obietnic Bożych na różnych etapach historii,41 ale przede
w szystkim w czasach eschatologicznych.42 W epoce Zorobabela za
pow iedź pow iększenia się obszaru m iasta nie spełniła się, dlatego
też urzeczyw istnienie się tego proroctw a zaczęto przenosić na „cza
sy m esjańskie” . Strydończyk przyznaje, że proroctw a „chociaż w y
pełniły się dosłownie i w sposób typologiczny po pow rocie (Żydów)
z Chaldei, kiedy lud pow rócił do Judei z rozkazu króla Cyrusa, ich
duchow e wypełnienie się następuje w sposób praw dziw szy i pełniej
szy w C hrystusie i w A postołach” .43 Egzegeta łaciński nie porzuca
jednak myśli o przem ianie miasta, która nastąpi na końcu czasów,
gdy zostanie ono odbudow ane w now ym kształcie.44 O bszar chw aleb
nej Jerozolim y zostanie powiększony, by przyjąć przybyszy z całego
św iata i będzie centrum królestwa, obejm ującego całą ziem ię.45 Jest
to bardzo czytelna aluzja do Kościoła, identyfikowanego z „m iastem
B ożym ”.46 Argum entacji m nicha z Betlejem nie m ożna zarzucić bra
ku pom ysłowości. Jednak ta cecha na ogół jest w idoczna w w iększo
ści po lem ik przez niego podejm owanych.
Świętość Jerozolim y um otyw ow ana jest jej rolą od czasów Starego
Testam entu, co potw ierdza obecność świątyni Pańskiej47 i wyłączność

40 Dla Cyryla Aleksandryjskiego wyzwolenie świętego m iasta staje się zapow iedzią po
wszechniej odnowy (por. np. In Am os 3,12; In Oseam 6,1-3; In Habacuc [praef.]; In Aggaeum
2,21-23). Dla m etropolity aleksandryjskiego obrazy odbudowy Jerozolim y i jej świątyni stano
w ią punkt wyjścia do interpretacji chrystologicznej i eklezjologicznej.
41 Przykład obliczeń chronologicznych znajdujem y w In Danielem III.9.
42 W św ietle tej zasady staje się oczywiste, że werset Iz 27,13 w „żaden sposób nie może
być tłum aczony dosłownie”, podkreśla Hieronim. Tak więc „wielki tłum ” to poganie, którzy do
szli do wiary w Chrystusa, a „trąba to ogłoszenie Ewangelii” ; In Isaiam VIII,27,13.
43 In Hieremiam VI.51. H ieronim odwołuje się do proroctwa Jr 31,8; por. tamże VI, 15.
44 Por. In Hieremiam XX X I,38-40. W In Isaiam chwalebna Jerozolim a wzniesiona ze złota
i klejnotów jest figurą niebiańskiego miasta; por. S. G o z z o, D e s. Hieronymi Comm entario in
Isaiae librum, Antonianum 35/1960, s. 185.
45 Por. In Osea 1,2,14-15; 2,21; In Joel 111,16-17; In Isaiam IX,30,26; X III,49.14-21; In
Hiezechielem X I,38,l-23; 39,17-19; In Hieremiam V I,31,23-24; 31,27-30; 31,38-40. Podobną
wizję przedstaw iają teksty rabinackie: „Rabbi Lewi rzecze: «W przyszłości Jerozolim a stanie
się jak ziem ia Izraela, a kraj Izraela będzie [tak wielki] jak cały świat»” . P esiqta' R abbati (ko
mentarz do Iz 66,23).
46 Tego typu wątek występuje w w yjaśnieniu Ps 86. Jerozolim a to także fundam ent dla in
nych Kościołów; por. In Amos I 2,4-5.
47 Por. In Isaiam IX,29,1 ; In evangelium M atthaei IV (27,52-53).
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jej posiadania przez Izrael48. A utor W ulgaty dodaje także: „W szyst
kie tajem nice chrześcijańskie m ają sw oją kolebkę na tym obszarze,
w tym m ieście” .49 Ł ączy w ten sposób w spójną całość w ątki starote
stam entalne, ew angeliczne i rzeczyw istość chrześcijańskiej Jerozoli
my. Być m oże m nich z Betlejem starał się przekonać w łaśnie m niej
szościow e grupy judaizujących chrześcijan, z którym i stykał się in
loco. „Jeśli świątynią, w której należy czcić [Boga], jest ta świątynia,
którą teraz w idzim y opuszczoną, oznacza to, że Żydzi nie powinni
tam odpraw iać m odlitw, poniew aż ten przybytek je s t w ruinie. Świą
tyn ią nazyw a [Psalmista] św iętą i niebiańską Jerozolim ę [templum

autem dicit sanctam et caelestem Hierusalem]”.50
Przy okazji polem iki z w izją judaistyczną egzegeta łaciński w yra
ża opinie często krańcow o różne51 od tych przedstaw ionych w listach
do w iernych i pobożnych chrześcijan. W ydaje się, że tropologia52
nie była m etodą kłopotliw ą.53 H ieronim jest przekonany, że chociaż
naw iązuje ona do historycznych w ydarzeń zniszczenia Jerozolimy,
oznacza przede w szystkim unicestw ienie kultów bałw ochw alczych
w „now ym Izraelu” - K ościele54. Także los przeciw ników Świętego
M iasta okazuje się godny pożałow ania55.
Ponadto przypom ina opisy odbudowy świątyni in ultimo tempo
r e 56 odnowienia ofiar w przybytku i służby „pogan”,57 ja k również
wzm ianki o Jerozolim ie wzniesionej ze złota i drogich kam ieni.58 Eg
zegeta łaciński zawsze jednak zaznacza konieczność uduchow ienia

48 Por. In loelem 111,16-17.
49 Epistula 46,3.
50 Tractatus in Ps. 137,2.
51 Według Y.-M. D u v a 1 a Hieronim stosuje swego rodzaju „polifonię” lub rozwija „głos”
każdego z proroków, chociaż często dochodzi do dysonansów; por. t e n ż e . Jérôm e et les pro
phètes, s. 109.
52 Słowo pochodzenia greckiego, które oznacza „sens przenośny”, używane jest przez Hie
ronim a na określenie sensu duchowego.
53 Przykład egzegezy tropologicznej Ga 3,22 w In Isaiam XV,54,6.
54 Por. tamże X,34,8.
55 Commentarius in Sophoniam 111,16-20.
56 Por. In A m o s IX, 11-12.
57 Por. In Hiezechielem 36,1-15.
58 Por. In Isaiam X X X ,310; por. również tamże XVII,60;1,13; XV III,25,1; In loelem 111,7-8; 12-13.
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tych obrazów,59 określanych jako „fantazje m ilenarystyczne” .60 W opi
sie m ilenaryzm u Hieronim posługuje się uogólnieniam i, chociaż ruch,
który krytykuje, nie był bynajm niej monolityczny. Stara się przy tym
podsum owywać główne jego zasady.61 B ronią Hieronim a jest interpre
tacja proroctw odnoszących się do Jerozolim y w sposób historyczny
i eklezjalny.62 Tak uw ydatnia się mocno krytyka m ilenaryzm u m ate
rialnego,63 naw et jeśli oczekiw ania eschatologiczne są zakorzenione
w zasadach wiary. Chrześcijanie bowiem „oczekują lepszej Ojczyzny,
a jest n ią niebiańskie Jeruzalem (cytat z Hbr 11,14-16)” .64 Rozw ażania
Hieronim a dotyczące odbudow y stolicy Judei nie odbiegają od stan
dardów epoki patrystycznej. Nakierow anie refleksji nad tekstem pro
rockim na tory historyczne nie jest całkowicie nowatorskie, lecz stało
się ważnym elem entem rozw ażań innych autorów.65

Komentarz do In Aggaeum 11,1-10
H ieronim ze Strydonu przytacza w całości kom entow aną perykopę
biblijną. Czyni tak, by cały fragm ent m ógł w ybrzm ieć, a następstwo
w ersetów oraz ich harm onia nie zostały zakłócone. Z kolei dzieląc je
w kom entarzu, dba o to, by czytelnik się nie znudził.66
M im o tych założeń m etodologicznych m ateriał kom entarza egzegetycznego je st rozłożony bardzo nierów nom iernie. O dnośnie do
A g 1 daje się zauważyć, że czasam i jednem u wersetowi nie jest p o 
św ięcony naw et krótki paragraf. W kom entarzu do drugiego rozdzia
łu Strydończyk przytacza jeszcze mniej szczegółów. A kcent zostaje
59 Por. np.: „Si spiritaliter, ut scripta est, disserim us” w g In Isaiam XVIII (praef.). Mówiąc
o odbudowie Jerozolimy, Hieronim w yjaśnia, że chodzi o „miasto duchowe” , czyli Kościół, od
rzucony przez Żydów; por. In Isaiam XIV,52,9.
60 Por. Y. M. D u 1 a y, Jérôme, Victorin de Petovio et le millénarisme, w: Y.-M. D u v a 1,
Jérôm e entre l ’Occident et l ’Orient, Paris 1996, s. 90.
61 Por. In Isaiam XVIII (prol.); In Hiezechielem XI,36,1-15; In Hieremiam IV.19,10-11.
62 Por. S. G o z z o, D e s. Hieronymi Comm entario in Isaiae librum, s. 201-202.
63 W edług Hieronim a chiliazm to po prostu „bajka o tysiącu lat, w którym to czasie przyrze
czone są m ałżeństwa, uczty i rozkosze ziem skiego życia” . In Isaiam, XVI,58,14.
64 Tamże.
65 Szczególnie m ocno łączy dzieje odbudow y Jerozolimy z osobą Zorobabela Teodoret
z Cyru. Zorobabel stał się „sym bolem poszczególnych okresów historycznych” . T e o d o r e t
zajm uje się szerzej tą postacią w: t e n ż e , Comm entarius in Am os IX ,11-12; t e n ż e , Commen
tarius in M ichaeam V,2; t e n ż e , Commentarius in Zacchariam IX, 10; por. J.-N. G u i η о t. La
cristallisation d ’un différend: Zorobabel dans l 'exégèse de Théodoret de M opsueste et de Théodoret de Cyr, Augustinianum 24/1984, s. 529.
66 Por. P. J a y, Z, ’éxègese de saint Jérôme, s. 80-87.
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położony na sens chrystologiczny i w ydźw ięk eschatologiczny. Ł a
ciński egzegeta koncentruje się na najw ażniejszych tem atach. Posta
cie Zorobabela i Jozuego to w yraziste typy Chrystusa. Król Dariusz
sym bolizuje zniew olenie przez ciało, a odbudow a świątyni otrzy
m uje podw ójną interpretację: odnoszącą się do duszy ludzkiej67 i do
rzeczyw istości K ościoła.68 N ależy sądzić, że zespolenie interpretacji
eklezjalnej69 i antropologicznej to skutek obeznania H ieronim a z m y
ślą Orygenesa.
H ieronim najpierw zw raca uw agę na chronologię proroctw a Ag
2,1-10. „Tego sam ego roku, lecz w siódm ym m iesiącu, podczas któ
rego m ają m iejsce św ięta [ku czci] Boga, czyli po dopełnieniu się
trzech tygodni, które odpow iadają tajem nicy Trójcy [Przenajświęt
szej], po raz trzeci słowo Pańskie zostało pow ierzone A ggeuszow i...
[To on] ciągle się trudził, by słowo Boże miało do niego dostęp” .70
N adejście słowa B ożego,71 pow ierzonego prorokow i, zostaje ukaza
ne w kontekście sym boliki liczb. Refleksja kom entatora idzie jednak
w kierunku trynitam ym , a nie „dnia zbaw ienia”.72 H ieronim nie mówi
poza tym nic bliższego o znaczeniu trynitam ym liczby „trzy” .73 M oż
na jednak w ysnuć w niosek, że chodzi o swego rodzaju summarium
zapow iadanych przez proroka tajem nic.74 Sam a realizacja pow ołania
67 Por. np. In M ichaeam 11,7,8-13; In Am os 11,5,10; Tractatus in Ps. 75,3; 86,3; 133,3;
Epistula 58,7; 122,1.
68 Czasam i te dwa znaczenia w ystępują łącznie: „[Jerozolim ę można] zinterpretować dwo
jako: odnośnie do duszy człowieka, w której jest pokój Boży i kontem placja, albo odnośnie do
Kościoła lub Pism a Świętego. W rzeczywistości tam panuje pokój, gdzie jest m ieszkanie Boga
i oglądanie [Go]”; Tractatus in Ps. 75,4; por. również tamże 147,1.
69 Tego typu wątek w ystępuje w wyjaśnieniu Ps 86; por. także In Isaiam IX.30.19; X,33,9;
X V .54,11-14; In Zachariam 111,14,10-11; In Am os 111,9; Epistula 53,8. Jerozolim a to także fun
dam ent dla innych Kościołów; por. In Am os I 2,4-5.
70 „Eodem anno, sed mense septimo, in quo solemnitates Dei sunt prim a et vicesima die
m ensis, id est. com pletis tribus hebdomadibus, et perfecta in m ysterio Trinitatis requie, tertio
factum est verbum Domini in m anu Aggaei prophetae, qui continuo labore sudabat, ut semper
in eo sermo Dei haberet Accessem ” ; InA ggaeum 11,1. Tekst wg http://m onum enta.ch/latein/text.
php?tabelle=H ieronym us& rum pfid=Hieronym us,% 20Com m entarii,% 20in% 20Aggaeum , %20
02& nf=l (dostęp: 20 VI 2012).
71 „[Serm o Dei] haberet accessum ” wg wersji Ms. Reginensis „haberet ascensum ” .
72 Według zapowiedzi prorockich upadły lud dnia trzeciego będzie podniesiony (por. Oz
6,2). Określenie „trzeciego dnia” stanowi synonim „dnia zbaw ienia” .
73 Hieronim niejednokrotnie udowadniał, jak bardzo leżało mu na sercu zwalczanie herezji
trynitam ych i chrystologicznych, które stanowiły w yzw anie dla doktryny Kościoła.
74 Symbolika potrójnej nazwy świętego m iasta także odwołuje do tajem nicy trynitamej:
„W swoich trzech nazwach [miasto święte] jest jakby sym bolem doktryny o Trójcy Przenaj
świętszej [in tribus nominibus trinitatis dem onstrat fidem ]. Zostało nazwane «Jebuz», «Sa-
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prorockiego jest ujęta przez Strydończyka w sposób bardzo dyna
m iczny i odsyła do etosu chrześcijańskiego erudyty i m nicha: „[Pro
rok] zapom inając o tym, co przeszło, a wytężając siły ku tem u, co ma
nadejść (por. Flp 3,13), codziennie się trudził, jakby wcześniej nicze
go nie dokonał” .75
„Pow iedziano mu: «Pow iedzże to Zorobabelow i... [arcykapłano
wi] Jozu em u ..., a także reszcie ludu» (Ag 2,1), [tym] którzy widzieli
daw ny dom Boży, a teraz uczestniczą w jego odbudowie: Czyż w po
rów naniu z pierw szym [przybytkiem ] ten dom nie jest czym ś czego
w cześniej nie oglądano? N ie rozpaczajcie i niech nie opadną wasze
ręce. Tu Zorobabelu i ty, Jozue oraz cały lud nabierzcie ducha i od
budujcie mój dom. Ja zaś jestem z wam i, a ze m ną m oje Słowo, które
w am dałem , gdy w ychodziliście w Egiptu. Także mój D uch was nie
opuści. Nie lękajcie się. To Ja w am to nakazuję, Pan W szechm ocny,
dla którego wyrzec [słowo] to czynić” .76 Hieronim zestaw ia dwa ob
razy: w yjścia z Egiptu i pow rót reszty Izraela. Jego interpretacja ma
charakter w yłącznie historyczny, chociaż przy innych okazjach w yda
rzenia z historii narodu w ybranego nabierają znaczenia eklezjologicz
nego.77 Ten fragm ent kom entarza m a charakter w ypow iedzi in perso
na Dei. Ta form a jest kontynuowana. Tu jednak m ożna się dom yśleć
aluzji trynitam ej, gdy oprócz przem aw iającego Boga Ojca w zm ian
kow ane jest słowo i Duch.
O becność B oga w świątyni jerozolim skiej (Syjon) łączy się z teofanią na Górze Synaj i przym ierzem : „K iedy dałem wam Pierwszy
Testam ent i byłem w idziany na Górze Synaj, poruszyłem niebo i zie
lem», «Jerusalem». Pierwsze określenie oznacza «zdeptana», drugie «pokój», trzecie «ogląda
nie pokoju»” ; Epistula 46,32. O potrójnej nazwie Jerozolim ie pisze również E p i f a n i u s z
z S a 1 a m i n y. Adversus Haereses (Panarion) 35,2.
75 „Praeteritorum enim obliviscens, et in futurum se extendens, ita quotidie laborabat, quasi
praecedentium operum nihil haberet”; In Aggaeum 11,3.
76 „Dicitur ergo ei: Loquere ad Zorobabel, et ad Jesum. et reliquum populum , qui viderunt
antiquam domum Dei, et nunc intersunt instaurationi ejus, num quid ad com parationem prioris,
non talis est ista quae cernitur, ut quodam m odo non esse videatur? Verum nolite desperare, nec
lassas m anus dimittite, sed et tu, Zorobabel et m, Jesu, et omnis popule, confortam ini, et facite
opus in dom o mea: Ego enim sum vobiscum , et sermo meus quem pepigi vobiscum, cum egre
derem ini de terra Aegypti. Et spiritus m eus non recedet a vobis: nolite timere, ego sum qui jubeo
Dominus omnipotens, cujus dixisse, fecisse est” ; In Aggaeum 11,4.
77 W duchu eklezjologicznym owa „reszta” to w spólnota wiernych zgrom adzona przez apo
stołów na Syjonie. „Kościół (...) ujrzał grom adzące się dzieci, które przyszły z daleka. O tym
mówi [Pismo] w innym miejscu: «W yśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś radosny okrzyk. Córo
Jeruzalem !» (So 3,14) (...) My jesteśm y dziećm i przychodzącym i do Pana z dalekich stron,
pielgrzym ujem y”; In Isaiam XVII,60,4.

-

139-

MIECZYSŁAW CELESTYN PACZKOWSKI

m ię oraz M orze C zerw one i pustynię, aby ustanow ić mój Testament
z w am i.78 Także i teraz, podobnie, dotykam nieba i ziem i, poruszam
m orze i pustynię, by w szystkie narody ruszyły w drogę i przybyli, jak
głosi Septuaginta, w ybrani z ludów,79 lecz w edług tekstu hebrajskiego
ten, którego oczekują ludy,80 to znaczy nasz Pan i Zbaw ca” .81
Strydończyk nie robi wyraźnej aluzji do antytezy Syjon i Synaj82.
Kładzie natom iast akcent na m otyw „now ego Exodusu”, którym jest
pielgrzym ka ludów do Jerozolim y.83 Dalej następuje przypom nienie
obietnic zw iązanych z odbudow ą dom u B ożego w Jerozolim ie: „N a
pełnię ten dom chw ałą w iększa od dawnej, a dodam w am zawsze,
m ówi Pan W szechm ogący. Nie uw ażajcie m nie za słabego opiekuna:
Do M nie należy srebro i do M nie złoto (por. Ag 2,8) i wszelkie bogac
twa. Podaruję na ozdobienie św iątyni srebro i złoto, a przyszła chw a
ła tego dom u będzie w iększa od dawnej (Ag 2,9). To, co obiecuję w y
daje się trudne, a ludzka niew ierność zaw sze pow ątpiew a o wielkich
obietnicach. M ów ię w ięc jeszcze raz, kim jestem , ja , który to obie
cuję: Jestem Panem W szechm ocnym . Jako, że wiem , iż aby wznieść
78 Nawiązanie do motywów teofanii: „Rozległy się grzmoty z błyskawicami, a gęsty obłok roz
postarł się nad górą i rozległ się głos potężnej trąby, tak że cały lud przebywający w obozie drżał ze
strachu (...) Góra zaś Synaj była cała spowita dymem [i] (...) bardzo się trzęsła” (Wj 19,16.18).
79 „N apłyną kosztowności w szystkich narodów ” .
80 Hieronim natknął się na częsty w Biblii przypadek niezgodności orzeczenia z podm iotem
co do liczby lub rodzaju. Ze względu na wyczulenie teologiczne łaciński egzegeta pozostawił
liczbę pojedynczą rzeczownika w oryginale hebrajskim i do niej dostosował formę czasownika.
W ybiera nie im iesłów rodzaju nijakiego (desideratum ) lecz m ęskiego (desideratus). Sens teolo
giczny był więc ewidentny w tekście tłum aczenia: „Veniet desideratus cunctis gentibus” , czyli
Chrystus. Inne przykłady interpretacji doktrynalnej w tłumaczeniu H ieronim a w: А. С o n d am i n, L es caractères de la traduction de la Bible p a r Saint Jérôm e, Recherches de science reli
gieuse 3/1912, s. 132-138.
81 „Quando primum testamentum dabam, et in Sina monte sum visus, commovi coelum et ter
ram, et mare Rubrum, et desertum, ut vobiscum ponerem Testamentum; nunc autem polliceor vobis
me adhuc semel coelum et terram, et mare et aridam commoturum, ut illis commotis, moveantur
omnes gentes, et veniant juxta LXX quae electa sunt Domini de cunctis gentibus; juxta Hebraicum
vero, veniet desideratus cunctis gentibus Dominus noster atque Salvator”; In Aggaeum 11,5.
82 Według Hieronima wyrażenie, że „Prawo wyszło z Syjonu” , a „Słowo Pańskie z Jerozo
lim y” oznacza, że „nie z Synaju ani z sam otności czy góry Horeb. lecz z góry Syjon, na któ
rej wznosi się Jerozolima; i z Jerozolimy, gdzie jest przybytek i Boża cześć [de monte Sion, in
quo aedificata est H ierusalem ; et de Hierusalem, in qua templum est et religio Dei]"\ In Isaiam
1,2,3; por. także antytezę H agar/Sara (Synaj/Syjon) wg E pistula 73,4.
83 D la Teodoreta z Cyru napływ pielgrzym ów chrześcijańskich do Palestyny to wypełnienie
się słów proroctwa: „Pójdą narody do tw ojego św iatła” (Iz 60,3) autor ten interpretuje w nastę
pujący sposób: rzesze napływ ają „do miasta Jeruzalem, nie po to, aby czcić Boga w świątyni
Żydów, ale by ujrzeć sławne m iejsca, jak [miejsce] krzyża, Zm artwychwstania i W niebowstą
pienia” ; In Isaiam 60,4; por. także tamże 49,22.
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w spaniały przybytek, m usi przem inąć starszy, nic nie jest bardziej po
żytecznym niż pokój, który wam przyrzekłem :84 «Na tym to m iejscu
Ja udzielę pokoju - w yrocznia Pana Zastępów » (Ag 2,9). N iech po
kój, który w ykracza poza w szelki zam ysł [ludzki], chroni mój dom
oraz aby m oje m iejsce [zam ieszkanie] pozostaw ało w pokoju” .85
W ogólnym zarysie słowa i przepow iednie prorockie rozum iane są
przez H ieronim a w podwójnej perspektywie: odnoszą się do faktów
ze Starego Testam entu oraz do okresu władzy R zym ian nad Izraelem
i Jerozolim ą włącznie. Ten punkt w idzenia przedstaw iony jest naj
pierw jako m ożliw ość,86 a następnie ukazany jako nieuchronny bieg
w ypadków spow odowany przez m ękę C hrystusa87 i kontekst panow a
nia rzym skiego.88 Jak ju ż było pow iedziane, szczególna pozycja Je
rozolim y um otyw ow ana je st jej rolą od czasów Starego Testamentu,
co potw ierdza obecność świątyni Pańskiej89 i wyłączność jej posia
dania przez Izrael.90 Egzegeta w zm iankuje fakt przejścia ze „starsze
go” przybytku do „w spaniałego” . Jest to być m oże akcent polem iczny
przeciw ko chrześcijanom , którzy pojm ow ali ideę świętości Jerozoli
m y w edług wzorów starotestam entalnych.91 W tym przypadku okaza
ły się bardzo użyteczne refleksje O rygenesa dotyczące klasycznego
przejścia z „cienia i odbicia” do „rzeczyw istości i praw dy” w dzie
jach przybytku Pańskiego w Jerozolim ie.92
84 Lud chrześcijański zam ieszkuje „in civitate pacis (...) in Ecclesia”; por. In Isaiam X,33,9.
85 „Tunc implebo dom um istam gloria m ajore quam priorem, et sem per vobis addam, dicit
Dominus omnipotens. Et ne forsitan sponsorem putetis infirmum: meum est aurum, et m eum est
argentum , et meae sunt cunctae opes. Ego in ornam entum templi aurum argentum que donabo,
ut m ajor fiat hujus dom us gloria quam prioris. Et quia difficile videtur quod polliceor, et hum a
na infidelitas ad majora prom issa sem per haesitat, propterea rursum dico qui prom itto. Dom i
nus om nipotens sum. Porro quia scio ad aedificationem inclytae dom us, et quae supem atura sit
dom um pristinam, nihil ita facere, ut pacem , idcirco et hanc spondeo. Dabo enim in loco isto
pacem , dicit Dom inus exercituum: ut pax quae exsuperat omnem sensum, custodiat domum
meam, et sit in pace locus m eus”; In Aggaeum 11,5-6.
86 Por. In M ichaeam 1,1,16; 1,21-5, 1,2,11-13.
87 Por. tamże 1,3,9-12; 1,3,1-4; 1.3,9-12; In Sophoniam 1,15-16. Utożsamienie pokoju m e
sjańskiego z panowaniem rzymskim (pax romana epoki A ugusta i jego następców) spotykamy
u Euzebiusza z Cezarei; por. In Isaiam 11,27-28. M yśl ta znalazła bardzo wielu zwolenników,
szczególnie na Wschodzie.
88 Spowodowało ono nie tylko zniszczenia, ale także realizację zapowiedzi pokoju m esjań
skiego. A postołow ie mogli wyruszyć w świat, aby głosić Ewangelię; por. In M ichaeam 1,4,1-7.
89 Por. In Isaiam IX.29,1; In evangeiium M atthaei IV (27,52-53).
90 Por. In loelem III. 16-17.
91 Tego typu oskarżenia znajdujemy u Euzebiusza z Cezarei; por. Eclogae propheticae 111,24.
92 Orygenes pisał: „Kiedy przybył Zbaw ca, nasz B ó g ... przem inęły cień i odbicie [umbra et
exem plaria ceciderunt]. Jerozolim a upadła [cecidit enim Hierusalem], świątynia została znisz
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N astępnie H ieronim przyznaje, że przez jakiś czas prow adził sw oją
refleksję „na sposób parafrazy, aby uw ażny czytelnik m ógł wznieść
się na w yższy poziom znaczenia” .93 Zasady parafrazy były niew ąt
pliw ie znane łacińskiem u egzegecie,94 lecz cel tego zabiegu to osią
gnięcie w yższego stopnia poznania tekstu biblijnego.95 W tym w cze
snym kom entarzu do ksiąg prorockich widać w ykorzystanie kategorii
interpretacyjnych i słow nictw a O rygenesa96 oraz innych egzegetów
greckich.97 Co praw da łaciński kom entator korzysta z najbardziej
elem entarnego sposobu objaśniania tekstu, lecz nie tyle chodzi mu
0 dokładne oddanie treści przesłania, lecz w nim w spółzaw odniczy
1 w prow adza weń czytelników. Jest to fakt szczególnie wart podkre
ślenia, gdyż em ulacja była najczęstszym powodem parafrazow ania
tekstów biblijnych.
Po tej dygresji o charakterze m etodologicznym H ieronim przypo
m ina kontekst proroctw a A ggeusza.98 „Zostało ono skierow ane także
do Aggeusza, który obchodził święto Boga i na now o przygotow ał
swe ręce, by przyjąć słowo Pańskie. Jem u to zostało powiedziane:
czona, zniknął ołtarz. (...) Przez to, że stała się obecna prawda, znikły obraz i cień. ( ...) Kiedy
w ięc pow stał przybytek zbudow any przez Ducha Bożego i moc Najwyższego [zamieszkała]
w łonie Dziewicy, runęła św iątynia zbudowana z kam ieni... Boża opatrzność sprawiła, że zni
kło to wszystko, co zapowiedziano na ziem i i przestały istnieć figury”; Hom ilia inJos. XVII, 1.
93 „Has interim παραφραστκως expositionis lineas duxerim , ut ex his ad sublimiorem intelligentiam , etiam nobis tacentibus, prudens lector ascendat” ; /n Aggaeum II.7.
94 Według К w i n t y 1 i a n a. jed n ą z istotnych cech parafrazy jest to, że naśladując dane
dzieło szuka ona innego sposobu wypowiedzenia; por. t e n ż e , D e institutione oratoria X,5,5.8.
O parafrazie w dziełach Hieronim a por. P. J a y, L 'éxègese de saint Jérôme, s. 204-206.
95 W yrażenie a d sublimiorem intelligentiam odpowiada gr. αναγωγή. Hieronim stosuje
to określenie w swoich komentarzach. W In Aggaeum αναγωγή występuje tylko dwukrotnie,
ale pojawia się z dużą częstotliw ością w innych kom entarzach do ksiąg prorockich. W użyciu
αναγωγή w idać pew ną ewolucję: najpierw oznacza ogólny sens duchowy (In Nahum i In Zachariam), a następnie także sens m oralny lub doktrynalny w nawiązaniu do polem iki antyheretyckiej (In Isaiam)', por. P. J a y, L ’éxègese de saint Jérôme, s. 226-232.
96 Aleksandryjczyk zawsze był w iem y zasadzie, według której „to co cielesne, jest typem
tego, co duchowe, a (...) w ydarzenia historyczne stanow ią zapowiedź [typ] rzeczy wzniosłych
[rozumnych]”; In Joannem X ,18,110. Należy dodać, że dla pisarzy Kościoła pierwszych wie
ków określenia „duchowy” i „rozum ny” m iały w ydźwięk chrystologiczny.
97 U Jana Chryzostoma „anagogia” oznacza sens duchowy; por. R. C. H i 11, Chrysostom
com m entator on the Psalms, Estudios Biblicos 56/1998, s. 70; por. przykłady anagogii zw iąza
nej z Jerozolim ą i przybytkiem u tego autora: In Ps. 109,2-3. 8.
98 „Słowo Boże zostało skierowane do tych, którzy rozpoczęli pracę w domu W szechm oc
nego Pana, wtedy gdy ju ż odpoczywali, czyli siódmego m iesiąca i w pełni tajemnicy Trójcy
[Przenajświętszej], dw udziestego pierwszego dnia miesiąca [fit ergo serm o D ei a d eos qui ope
rari coeperant in domo D om ini omnipotentis, ja m in requie, id est, in mense septimo, et in Tri
nitatis plenissim o Sacramento, vicesima prim a mensie]": In Aggaeum 11,7.
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«M ów do Zorobabela, z pokolenia Judy," i do arcykapłana Jozuego»
[t.j. Jezusa], który zechciał dla was stać się człow iekiem i kapłanem
oraz do reszty ludu, z którego na początku pow stała m ała cząstka100
w ierzących” .101
H ieronim zdawał sobie sprawę, że bez odnośnika do Chrystusa,
dzieje Jerozolim y tracą swój szczególny charakter, bow iem bez N ie
go m ożna m ów ić tylko w czasie przeszłym o przyw ilejach M iasta
Św iętego.102 Interpretacja chrystologiczna nie je st w yłączną dom eną
egzegezy tekstów m esjanistycznych. N a tej płaszczyźnie H ieronim
rozpatruje tem atykę dotyczącą zbiorow ości, czyli w spólnoty K ościo
ła, lub indywidualną, to znaczy charakterystykę duszy.
„Słuchajm y tego, co powiedziano. Dawniej istniał w Izraelu dom
Boży, który teraz jest zniszczony do tego stopnia, że trudno uwierzyć,
iż istniał. N astępnie, ta która była um iłow ana przestała istnieć,103
a ten, który nie był ludem Bożym zaczął nim być. Ten chw alebny
ongiś dom, teraz stał się w oczach Zorobabela, Jozuego i reszty ludu
takim , jakim nigdy nie był. Jednak nie należy uw ażać, że rozum ieć
w yłącznie samej budowli świątyni, lecz w szystkie chw alebne rzeczy,
w których Żydzi mieli udział.104 Poniew aż pierw szy przybytek był
nietrwały, Zorobabel - nam iestnik i Jozue - kapłan, byli zachęcani
do um acniania królestw a C hrystusa i Jego kapłaństwa. Lud zaś, któ
ry ongiś był ludem ziemi, został zachęcony, by budow ał dom Pański,
pam iętając, że Bóg je st z nim oraz urzeczyw istniając słowa, które Pan
99 Ze względu na wym agania egzegezy duchowej Hieronim nie odwołuje się do swojego
tłum aczenia z hebrajskiego, ale sięga po Septuagintę. To właśnie tłumaczenie greckie kwalifi
kuje Zorobabela jako pochodzącego z „pokolenia Judy”, a nie jako „przywódcę Judy” . Jest to
jeden z 18 przypadków odwoływania się do Septuaginty w In Aggaeum. Hieronim tylko cztery
z nich cytuje p e r extenso. N a temat tego typu postępowania łacińskiego egzegety w kom entarzu
do proroków m niejszych por. Y.-M. D u v a l , Jérôme. Commentaire su r Jonas, s. 45-49.
100 W innych m anuskryptach quota pars fu it.
101 „Fit ergo sermo Dei ad eos qui operari coeperant in domo Domini om nipotentis ( ...) et
ad Aggaeum Dei festa celebrantem , qui rursum m anum suam serm oni Domini praeparaverat, et
dicit ad eum: Loquere ad Zorobabel de tribu Juda, et ad Jesum sacerdotem magnum, qui pro no
bis et hom o fieri dignatus est et Sacerdos, et ad reliquias populi: ad com parationem enim totius
orbis, parva pars fuit in principio credentium ” ; In Aggaeum 11,7.
102 Jeruzalem stanowiło m iejsce, „gdzie ongiś było oglądanie pokoju [ubi quondam erat vi
sio pacis]”; In Abdiam 20.
103 W niektórych manuskryptach, być m oże z winy kopisty, to w yrażenie zostało opuszczone
(facta est non dilecta).
104 Orygenes rozpatruje fakt odbudowy świątyni jerozolim skiej w perspektywie antropo
logicznej i eklezjalnej. Biblijny obraz odnosi do odnowy duszy człowieka po zniszczeniach
poczynionych przez grzech, jej um ocnienia i budowy duchowego gm achu Kościoła; por.
Y.-M. D u v a l , Vers le commentaire su r A ggée d'O rigène, s. 7-15.
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m u przekazał, gdy w ychodził z ziem i egipskiej. A byśm y i m y wyszli
z Egiptu i wypełniali słowo przym ierza, które przyjęliśm y” .105
R ozw ażania H ieronim a pośw iadczają jego zw iązki z alegoryczną
interpretacją obrazów i narracji prorockich. W św ietle naw iązania do
m etodologii Orygenesowej w idać, dlaczego Strydończyk podkreśla,
że Jerozolim a to m iejsce panow ania Zbaw iciela. „Chrystus - najw yż
szy kapłan, obejm uje władzę, odziew a się w białe szaty i przyjm uje
godność królew ską (czyli łączy się [typicznie] z Zorobabelem ), za
kłada Kościół i w znosi duchow ą Jerozolim ę [aedificat Ecclesiam, et
spiritalem extruit Hierusalem ]” .l06
Z sensem eklezjologicznym łączy się rów nież kw estia daru Du
cha Świętego. „Pan Bóg obiecał swego Ducha tym, którzy trudzą się
w Jego dom u i w ypełniają dane im słowo: «Mój Duch będzie pośrod
ku was». Oto tajem nica Trójcy. Ja jestem z wami, ale także Słowo
i mój Duch, w którym ustanow iłem swoje przym ierze, gdy w ychodzi
liście z Egiptu. Poniew aż m ówi «pośrodku was», należy to zrozum ieć
w edług tego, co m ów i Ewangelia: «Pośród was stoi Ten, którego wy
nie znacie, który po m nie idzie» (J l,2 6 -2 7 )107..
Historia w yjścia narodu w ybranego z Egiptu aż staje się drogę każ
dego chrześcijanina od m om entu jego pow ołania aż do osiągnięcia
doskonałości.108 Cytat z J l,2 6 -2 7 109 kieruje refleksję na te w łaśnie
tory. Chrystus odcisnął na historii niezatarte piętno swojej obecności
w przybytku i dokonanego w Jerozolim ie dzieła odkupienia.110 H iero
105 „Igitur quae locutus sit audiamus. Fuit quondam in Israel domus Dei qui nunc ita deserta
est, ut nec fuisse credatur; ex quo quae fuerat dilecta, facta est non dilecta, et qui non populus
Dei, coepit esse populus Dei. Et est domus illa quondam gloriosa: nunc in conspectu Zorobabel
et Jesu et reliquiarum populi quasi non sit. Hoc autem non solum de templi aedificiis quae cer
nim us corruisse, accipere debemus; sed de omnibus quae quondam praeclara habuere Judaei.
Verumtamen quia facta est prior domus quasi non subsistens, provocatur Zorobabel dux, et Jesus
sacerdos, ut regnum Christi, et sacerdotium roboretur, et populus ejus qui quondam terrae fuit
populus, faciat opera in domo Domini, et sciat Deum sibi esse praesentem: faciat quoque ver
bum, quod pepigit Dominus cum eis quando egrediebantur de terra Aegypti. Atque utinam et nos
egrediam ur de Aegypto, ut verbum testamenti quod accepimus, impleamus”; In Aggaeum 11,7-8.
106 Tractatus in Ps. 15 (series altera).
107 „Reprom ittit quoque Dominus Deus his qui faciunt opera in domo ejus, et implent quem
accepere serm onem , spiritum suum, dicens: Et spiritus meus erit in medio vestrum. Sacramen
tum cernite Trinitatis: Ego sum vobiscum, et spiritus meus, et Verbum, in quo posui testam en
tum cum egrederem ini de Aegypto. Quod autem dicit in medio vestrum , juxta illud sentiendum
est, quod in Evangelio scriptum legitur: Medius enim vestrum stat, quem vos nescitis, qui post
me veniet (Joan. 1,26)” ; In Aggaeum II, 10-11.
108 Por. S. С о 1 a, S. Girolamo. Le lettere, t. II, Rzym 1961, s. 325-326 i przyp. 18-20.
109 Cytat różni się od wersji Wulgaty.
110 Zapowiadał to ju ż cały Stary Testament: „Prawo i cała rzesza proroków przepowiadali
mękę Chrystusa” ; In M alachiam IV,56; por. również In evangelium M atthaei III (17,3).
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nim przyw ołuje najpierw znaki teofanii,111 aby przejść do opisu zna
ków w chwili śmierci Zbawcy. „Tak w ięc Pan Zastępów m ów i to do
was, którzy oglądacie przybytek jakim jeszcze nie był. ( ...) U czynię
tak [jak w czasie w yjścia Izraela z Egiptu], D ostrzegliśm y to w przyj
ściu naszego Pana i Zbawcy, w chwili Jego m ęki, gdy zaćm iło się
słońce, poruszone zostały m oce niebios i godziny szóstej aż do dzie
wiątej m rok ogarnął całą ziem ię (por. M t 27,45; 51-54; M k 15,33.38;
Łk 23,44-45).112 Zadrżała ziem ia, pękały skały i otw arły się groby” .113
Do sugestywnego opisu męki Pańskiej Hieronim dołącza w zm iankę
o zm artw ychw staniu, które je st ukoronow aniem dzieła Zbawcy. Jego
zw ycięstw o nad śm iercią oddaje obraz pokonania smoka. „M orze bu
rzyło się z pow odu smoka, który został zgładzony. Zadrżała pustynia
sucha i jałow a, któ rą kiedyś były narody” .114 Żyw ioł m orski i smok
zostają utożsam iany ponad w szelką wątpliw ość z otchłanią piekiel
n ą i szatanem .115 H ieronim naw iązuje do egzegezy patrystycznej, do
strzegającej zw ycięstw o nad szatanem w m ęce i zm artw ychw staniu
Jezusa.116
„W tym pow szechnym poruszeniu zadrżały również w szystkie
ludy, gdy głos apostołów rozległ się na całej ziemi, a ich słowa do
tarły do krańców św iata (por. Ps 18,5). Z tego ( ...) została w ybrana
111 „Poruszyłem niebiosa, gdy usłyszano mój głos z góry. Poruszyłem ziemię, gdy pierw sze
m u ludowi pow ierzyłem Przymierze. Przy m oim przejściu nastały ciemność, wichura i mroki.
Poruszyłem M orze Czerwone, gdy przygotowałem mem u ludowi drogę. W strząsnąłem ziem ią
pustynną, czyli zesłałem plagi na Egipt, który nie oddawał czci Bogu. Poruszyłem także pusty
nię, przez którą wiodłem lud przez czterdzieści lat [M ovi coelum, quando de coelo audita est
vox mea. M ovi terram, quando p riori popido tradidi Testamentum; et in adventu meo, caligo,
turbo, tenebrae cernebantur. M ovi mare Rubrum, quando viam praebui populo transeunti. M ovi
aridam, vel Aegyptum p e r plagas cultu D ei vacuam, vel solitudinem p e r quam quadraginta an
nis circumduxi populum ]"; In Aggaeum 11,12.
112 W Kom entarzu do M t Orygenes opisuje trzęsienie ziemi towarzyszące śmierci Chrystusa
na kanwie zapow iedzi Aggeusza; por. Y.-M. D u v a l , Vers le commentaire su r A ggée d ’Origène, s. 9.
1,3 „Haec adhuc semel m ovebo. Quod factum cernim us in adventu Domini Salvatoris. Tem
pore quippe passionis ejus, fugiente sole, coelum motum est et tenebrae factae sunt super om 
nem terram ab hora sexta usque ad horam nonam (Matt. XXVII, et Luc. XXIII). M ota est terra,
et saxa scissa sunt, et sepulcra reserata"; In Aggaeum 11,12. O otwartych grobach i pojawieniu
się sprawiedliwych por. E pistula 60,3.
114 „M otum est mare dracone qui in eo erat interfecto; mota est et arida, infructuosa quon
dam gentium solitudo” .
115 Utożsam iany także z szatanem. Św. A u g u s t y n przypominał: „W iecie, że nieprzyja
cielem Kościoła jest jakiś sm ok”; t e n ż e , Enarrationes in Ps. 103 (4),6.
116 „Jezus dobrowolnie zstąpił, gdzie był duchowy potw ór śmierci. Zstąpił dobrowolnie, aby
oddała śmierć tych, których pochłonęła. N apisano bowiem: «Z ręki śmierci wybawię ich, od
śmierci ich wykupię» (Oz 13,14)” ; C y r y l J e r o z o l i m s k i , Catechesis XIV, 17.
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m nogość117 ludów, która jaśniej w spaniałością w każdym m iejscu” .118
H ieronim w ylicza następnie w spólnoty założone w Koryncie, M ace
donii, Tessalonikach i w Efezie. Było to w ypełnienie nakazu m isyj
nego zaw artego w M t 28,19. „Z w ielu wezw anych, nieliczni wybrani
założyli pierw szy K ościół” .119 Po tym stw ierdzeniu następują cytaty
1P 5,13 i 2J 1,1.120 Egzegeta podsum owuje: „W ybrani z wszystkich
narodów przybyli do dom u Bożego, który napełnił się chwałą. Tym
dom em jest Kościół B oga żyw ego, kolum na i podstaw a praw dy (por.
lT m 3,15). To tyle w edług [tekstu] Septuaginty” .121
Hieronim odczytuje proroctwo w świetle N ow ego Testamentu i hi
storii Kościoła. Słowa A ggeusza to zapowiedź powołania narodów po
gańskich do wiary, bo to ich przedstawiciele posłuchali głosu Bożego.
H ieronim utrzym uje, ze tekst hebrajski jest „lepszy i bardziej w y
razisty” .122 Bowiem po „przyjściu [Zbaw iciela]123 dom Pański napeł
nił się chwałą. Pan bow iem różni się od swego niew olnika, tak więc
ten dom, którym zarządza Pan jest lepszy niż dom 124 kierow any przez
niewolnika. N astępnie je st powiedziane: «Do M nie należy srebro i do
M nie złoto - w yrocznia Pana Zastępów » (Ag 2,8). Sądzę, że nikt nie
m yśli, iż chodzi o złoto i srebro, które posiadają bogacze i królowie.
Ponadto nie tylko złoto i srebro należą do B oga Stw orzyciela, lecz
także w szystkie inne m etale: spiż, cyna, ołów i kruszące wszystko
żelazo” .125 Te prorockie porów nania należy rozum ieć w sensie ducho
wym. „Ja jed nak m yślę - kontynuuje H ieronim - że srebro, którym
117 W niektórych m anuskryptach słowo multitude zostało opuszczone.
118 „In hoc autem universitatis tremore, com m otae sunt etiam om nes gentes; quia in omnem
terram exivit sonus apostolorum Dom ini, et verba eorum penetraverunt usque ad term inos orbis
terrae (Psal. X VIII) . Ob id autem om nes motae sunt nationes, ut ex earum m otu veniret electa
gentium multitudo, et quae ubicum que praeclara sunt In Aggaeum II, 13.
119 „Ex multis vocatis pauci electi, primitivorum Ecclesiam construxerunt” .
120 Ten list Hieronim uw ażał za apokryficzny i odrzucał jego kanoniczność; por. De viris il
lustribus 9; P. W. S к e h a n, St. Jerom e a n d the Canon o f the H oly Scriptures, w: F. X. M u rp h y (red.), A M onument to Saint Jerome, N ew York 1952, s. 269.
121 „Venerunt electa om nium gentium , et repleta est gloria domus Dom ini, quae est Ecclesia
Dei viventis, colum na et firmam entum veritatis. Haec secundum LXX”; In Aggaeum 11,15.
122 „Caeterum in Hebraico m elius et significantius habetur ut supra posuim us”; tamże.
123 Hieronim powtarza kwestię o Zbawicielu „upragnionym przez wszystkie narody [deside
ratus cunctis gentibus]”.
124 W m anuskrypcie Reginesis brak słowa Domini.
125 „Q uod autem ait: M eum est argentum , et meum est aurum , dicit Dominus exercituum,
non puto quem quam existim are quod de argento loquatur et auro, quae a divitibus et regibus
possidentur. Hoc enim modo, non solum argentum et aurum Dei est quasi Creatoris; sed et cae
tera m etalla, aes, stannum, plumbum, et quod dom at omnia ferrum ” ; In Aggaeum 0,16.
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przyozdobiony jest dom Pański, to słowa Pisma, bow iem je st pow ie
dziane: «Słow a Pańskie to słow a szczere,126 w ypróbow ane srebro, bez
dom ieszki ziem i, siedm iokroć czyszczone» (Ps 11,7).127 Złoto znaj
duje się w ukrytym znaczeniu rzeczy świętych i w skrytości serca,
a świeci ono praw dziw ym blaskiem Bożym. W yraźnie A postoł [Pa
weł] m ówi o świętych, którzy budują na fundam encie C hrystusa, ze
złota, srebra i drogich kam ieni (por. IK or 3,11-12).128 M yślał [on], że
złoto to ukryty sens, złoto to słow a wypróbow ane, a drogie kam ienie
to uczynki podobające się B ogu.129 K ościół Zbaw iciela, uczyniony
z tych m etali, jest bardziej przyozdobiony niż była kiedykolw iek Sy
nagoga” .130 Interpretacja duchow a stosow ana jest nie tylko w celach
polem icznych,131 ale także doktrynalnych. Strydończyk z tych w ła
śnie w zględów sugeruje odbudow ę świątyni w sensie duchow ym .132
Przy innej okazji łaciński kom entator daje do zrozum ienia, że ci, któ
rzy tłum aczą dosłownie ( carnaliter ) obietnice prorockie (Żydzi i judaizujący chrześcijanie),133 nie tylko odw ołują się do nadziei odbu
dowy przybytku, ale także twierdzą, że m oże on ogarnąć w swoich
m urach Boga niewidzialnego, bezcielesnego i niepojętego.134

126 W niektórych manuskryptach: sermo dicens.
127 Hieronim cytuje w erset psalm odyczny wg tłum aczenia z Septuaginty. Sens tekstu orygi
nału hebrajskiego jest inny.
128 Przy okazji interpretacji Ps 86,1-2 Hieronim zauważa, że to apostołów nazywa się funda
mentami. „Tam najpierw osadzono wiarę K ościoła i tam także położono podwaliny, a wiadom o,
iż wznosząc na fundam encie, jeden [używa] złota, ktoś inny srebra lub drogich kam ieni” ; Epi
stula 108,9; por. tamże, 46,3.
129 Inny przykład może stanowić interpretacja Iz 60,17: „[Jest powiedziane]: drewno prze
m ieni się w brąz, a kamienie w żelazo. To znaczy, że głupi i nierozsądni ludzie zam ienią się
w te materiały, które są użyteczne dla miasta. [Następnie] brąz i żelazo z powodu wzrostu cnót
[zam ienią się] w złoto i srebro, czyli w m ateriały nie tylko użyteczne, ale cenne i piękne”; In
Isaiam XVII,60,17.
130 „Sed ego argentum, quo domus Dei ornatur, existimo eloquia Scripturarum, de quibus
dicitur: Eloquia Domini eloquia casta; argentum igne examinatum, probatum terrae purgatum
septuplum (Psal. XI, 7); et aurum quod in occulto sanctorum sensu, et in cordis versatur arcano,
et splendet vero lumine Dei. quod et A postolum de sanctis, qui super fundam entum Christi aedi
ficant, sensisse perspicuum est, aurum, argentum, lapides pretiosos (I Cor. III); ut in auro sensus
occultus sit, in argento sermo decens, in lapide pretioso, opera Deo placentia. His m etallis illu
strior fit Ecclesia Salvatoris, quam quondam synagoga Eufrat”; In Aggaeum 11,17.
131 Hieronim pisze: „Nie szukamy na sposób żydowski Syjonu ze złota i wysadzanej klejnota
mi Jerozolimy, która według proroctwa Daniela na wieki obróciła się w proch” ; In Isaiam X,35,3.
132 Przestrzega, że „nie powinniśmy budować na obcych fundamentach”; Tractatus in Ps. 146,2.
133 Por. In Hieremiam VI,22. Autor W ulgaty często podkreślał ograniczoność Synagogi
i w spaniałość Kościoła Chrystusowego; por. np. Tractatus in Ps. 147,1.
134 Por. In Isaiam XV III,66,1.
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K ulm inacją tego w yw odu jest konstatacja: „D om C hrystusow y zo
stał w zniesiony z tych żyw ych kam ieni i obdarzono go wieczystym
pokojem ” .135 Podobne wątki pojaw iają się niejednokrotnie w dziełach
Strydończyka, a dotknięty przez niego w ym iar duchow y w zbudza re
zonans w innych kw estiach.136 Perspektyw a Starego Testam entu łą
czy się z elem entam i lektury eklezjologicznej sym boliki przybytku.137
„Przedkładam to, co następuje w edług Septuaginty: Pokój duszy138
ustanow iony dla w szystkiego, co stworzył, aby um ocnić139 tę św iąty
n ię.140 W jakim ś sensie je st to niekonieczne i nie koherentne. Ponie
w aż nie przytoczyli tego ani H ebrajczycy ani żadni inni tłum acze,141
pom ijam y [tę kw estię]” .142
To ostatnie stw ierdzenie wskazuje, że H ieronim zdaw ał sobie spra
wę, że jego refleksja na tem at tekstu prorockiego z w ielom a dygre
sjam i spraw ia wrażenie m onotonii i pow tórzeń.143 Z drugiej jednak
strony należy podziw iać kunszt egzegetyczny w ielkiego Doktora,
w którym łączy różnorodność elem entów w interpretacji tekstów pro
rockich Starego Testamentu. N ie ulega wątpliw ości, że przepow ied
135 „His lapidibus vivis aedificatur dom us Christi, et pax ei praebetur aeterna” . Hieronim do
daje, że cały lud chrześcijański zam ieszkuje „in civitate pacis ( ...) in Ecclesia” ; por. In Isaiam
X,33,9.
136 „Nasza dusza w [rzeczach] nadprzyrodzonych znajdzie oglądanie pokoju, czyli wtedy,
gdy Chrystus, który jest prawdziwym pokojem , zam ieszka w niej” ; Tractatus in Ps. 109,2.
137 „«Zbudowano m ury i przedm urze». M ury to uczynki [tych, którzy są] dobrzy, a przed
m urze to prawdziwa wiara. Zabezpieczenie jest podwójne: nie w ystarczy sama wiara, jeśli nie
jest potw ierdzona dobrymi uczynkam i. Ten m ur i przedm urze wzniesiono z żywych kam ieni”;
In Isaiam VIII,26,1.
138 Analizując tekst M icheasza, H ieronim przyznaje, że w całej sym bolice Jerozolim y widzi
duszę człowieka: „W niej w zniesiono B ożą świątynię, [tam jest] oglądanie pokoju, głoszenie
Pism a” (In M ichaeam 11,7,8-13). Podobne wątki pojaw iają się w kazaniach na tem at Psalmów
(por. Tractatus in Ps. 109,2).
139 W yrażenie in acquisitionem jest dosłownym tłum aczeniem z Septuaginty.
140 W odróżnieniu od tekstu m asoreckiego. Septuaginta nie ma tego dodatku. N a tem at in
nych pom inięć w tekstach por. M. C a s e v i t z , C. D o g n i e z , M. H a r l (red.). La Bible d 'A 
lexandrie. A ggée et Zacharie, t. 23, 10-11, Paryż 2007, s. 40-42.
141 Hieronim poświadcza, że konsultował nie tylko tekst Septuaginty, ale dzięki Heksapli
m iał pod ręką także tłum aczenia Akwili (Żyda), Sym m acha i Teodocjona (Ebionitów); por.
P. J a y, L ’exégèse de Saint Jérôm e, s. 102-110.
142 „Porro quod sequitur in Septuaginta: Et pacem anim ae in acquisitionem omni qui creatur,
ut suscitet tem plum istud, quasi superfluum et vix cohaerens, quippe quod nec apud Hebraeos,
nec apud alium quem quam interpretem fertur, om isim us” ; In Aggaeum 11,18.
143 Zauważyli to także współcześni badacze: „Niemal nieodwołalnie pojaw iają się wraz
z każdym wywodem , w figurze Izraela i jego nieprzyjaciół, Chrystus, Kościół, demony, herety
cy” ; F. С a v a 11 e r a, Jerome, w: L. P i r o t, A. R o b e r t, H. С a z e 11 e s (red.). D ictionnaire
de la Bible - Supplém ent, t. 4, Paryż 1928, s. 896.
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nie prorockie odsyłają do rzeczyw istości Kościoła. Zw rócenie uwagi
na dosłow ność tekstu prorockiego dodaje m ocy tw ierdzeniom egzegety i uwiarygodnia. W innych przypadkach H ieronim podkreśla po
dw ójne lub naw et potrójne znaczenie opisów odrodzenia Izraela i od
budow y świątyni. W sposób em brionalny i niedoskonały zapow iedzi
odw ołują się do pow rotu Żydów z niew oli babilońskiej.144 W izja pro
rocka obejm uje rów nież przyjście Zbaw iciela na ziem ię i okres trw a
nia Jego Kościoła. W refleksjach nad tekstem A ggeusza Strydończyk
pom ija kw estię paruzji C hrystusa i nie łączy przesłania tego proroka
z niebiańską świątynią. Chce być m oże uniknąć niepotrzebnej pole
miki z m ilenarystam i z kręgów judeochrześcijańskich.145 E gzegeta ła
ciński m ówi raczej o historii ( historia ) i dosłowności {littera). O zna
czenia te są rów noznaczne, ale pam iętając o negatywnej w ypowiedzi
Pawła A postoła odnośnie do „litery”, która zabija, H ieronim w zm ian
kuje częściej historię.146 Pod tym pojęciem nasz autor rozum ie opo
w iedzianą treść tekstu i sens natchnionych słów, tak ja k zostały one
napisane.147 To w pełni ukazuje jego egzegeza Ag 2,1-10, gdzie je d 
nak interpretacja biblijna zostaje należy w łączona w perspektyw ę
eklezjologiczną i chrystologiczną. W tym kontekście rozum ie się
pew ną łatwość, z ja k ą egzegeta przechodzi z sensu dosłow nego do
duchowego.
* * *

H ieronim m iał za sobą długą tradycję egzegetyczną i duchową,
w której w izerunek świątyni Pańskiej odgryw ał niepoślednią rolę.
Egzegeta łaciński czerpał z dziedzictw a Orygenesa, przejm ując od
niego przede w szystkim pew ną form a mentis i sposób lektury tek
stów. Zachow uje jednak m etodę drobiazgowej analizy, praktykow aną
przez gram atyków łacińskich.148 Strydończyk odczytyw ał proroctw o
A ggeusza w kontekście dopełniania się historii Zbaw ienia, lecz je d 
144 H ieronim przedstaw ia antytezę Babilonii i Jerozolimy, czyli rozbrat m iędzy stanem grze
chu i niedoskonałości a świętością; por. Tractatus in Ps. 136,1-3.
145 Nazywa takie wizje „fantazjami żydowskim i” . Chodzi o fakt, że „Jerozolim a zostanie
odbudowana i znowu będą w niej sprawowane ofiary w świątyni, [natomiast] kult duchowy
osłabnie, bo w ezm ą nad nim górę ryty m aterialne” ; E pistula 59.3.
146 Por. przykłady J. B r a v e r m a n , Jerome's commentary on Daniel, s. 63-71; 98.
147 „Iuxta litteram, manifestus est sensus"; por. In Nahum 1,12-13.
148 To pozwoliło mu odkryć bogactw a Wergiliusza i Terencjusza; por. P. J a y, Jérôme. Lec
teur de l'Écriture, Cahiers Evangile. Supplém ent 104, Paris 1998, s. 27.
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nocześnie widzi w nim pow ołanie Kościoła, często obciążone zagro
żeniem , ale i pełne nadziei. Obraz odbudowanej świątyni nie wiąże
się więc z dosłow nością Pism a Świętego, lecz raczej z jego harm onią
i pełnią sensu duchowego. Ojciec egzegezy łacińskiej chociaż nie ma
w ątpliw ości, co do w artości definitywnej praw dy chrześcijańskiej,
jed n ak szuka elem entów potw ierdzających tę pewność. Przy odw oła
niu się do przesłania ksiąg prorockich H ieronim nie traci perspekty
w y ciągłości: zapow iedzi prorockie odnoszą się do pielgrzym ujących
na świecie, w którym ciągle buduje się duchow e miasto.
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