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Johannes Scheffler zwany Aniołem Ślązakiem 

Z „Cherubińskiego wędrowca”

MĘDRZEC, gdy umiera,  nieba nie pożąda:
Nim serce, mu pęknie,  już niebo ogląda.

JEŻELI Bóg jest ogniem,  piecem serce moje
W którym drewno marności  bez ochyby spłonie.

DOKĄD chrześcijaninie? Wszak w tobie jest niebo 
Szukać go u drzwi innych wcale ci nie trzeba. 

RZECZESZ: w przestworze jedno tylko słońce. 
Ja ci wszak mówię: słońc liczne tysiące. 

MOJE serce ołtarzem, wola ma ofiarą 
Kapłanem moja dusza,  miłość - ogniem, żarem. 

CZEMUŻ nikt z nas, jak leśna ptaszyna, nie zdoli 
Śpiewać wdzięcznego tonu  z powietrzem w harmonii?

BÓG nasz jest miłością  miłość wszystko żywi. 
Człek, co się w niej kocha  zawsze jest szczęśliwym! 

OTCHŁAŃ mego ducha  głosem woła wielkim 
Ku otchłani Boga, która głębsza, rzeknij? 

MÓWIĄ Czas i Miejsce,  o Wiecznym i Teraz 
Co to Czas i Miejsce, co Wieczne i Teraz? 

OŁÓW złotem się staje przypadku zrządzeniem 
Ja z Bogiem i przez Boga  w Boga się przemienię 

CO poznaje cherub,  za mało mi przecie
Chcę wyżej nad niego,  gdzie nieznane, wzlecieć . 

Przełożył 
Piotr Wiktor Lorkowski 

współpraca: 
Magdalena Katarzyna

Sawiczewska
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*   *    *
  

I

...z gorejącą pochodnią w lewej ręce, z krzyżem w prawej, z cierniową  koroną na głowie, z serafickim
zapałem w sercu - tak oto jeden z biografów opisał pielgrzymującego z Wrocławia do Trzebnicy, niegdysiejszego
teozofa, miłośnika alchemii i panteistę, Johannesa Schefflera tuż po jego akcie nawrócenia na katolicyzm. 

Przyszedł na świat w 1624 we Wrocławiu jako syn kupca Stanisława Schefflera, protestanckiego emi-
granta z Krakowa. Jak wielu potomków zamożnych mieszczańskich rodzin, po ukończeniu nauki we wrocław-
skim gimnazjum św. Elżbiety (gdzie rozpoczął także swoją twórczość poetycką) w 1643 wyruszył na studia me-
dyczne do Strasburga, a potem do holenderskiej Lejdy. Tam  zetknął się z wczesną mistyką protestancką, której
patronował  inny  Ślązak:  Jakub  Boehme  (1575-1624),  a  także  z  teozofią  "bezwyznaniowego  chrześcijanina"
Abrahama v. Franckenberga (1593-1652), samego teozofa pozna Scheffler osobiście, później, podczas służby na
dworze księcia Sylwiusza Namroda w Oleśnicy. Ostatnim miejscem studiów Schefflera była Padwa, gdzie w lip-
cu 1648 (inne źródła podają datę 1647) odbyła się jego promocja na doktora filozofii i medycyny. We Włoszech
zetknął się z myślą potrydenckiego katolicyzmu, która na południu, z dala od okropności dobiegającej właśnie
końca wojny trzydziestoletniej rozwijała się najbujniej. Po powrocie do ojczyzny (1649) został powołany na sta-
nowisko nadwornego lekarza wspomnianego przed chwilą księcia Oleśnicy, gdzie przebywał również inny poeta i
uczony Daniel Czepko v. Riegensfeld (1605-1660), a także wspomniany już Abraham v. Franckenberg. Dwór
oleśnicki, jak wiele innych barokowych dworów był żywo zainteresowany osiągnięciami sztuk, w tym także ta-
kich, które bylibyśmy dziś skłonni uważać za paranauki (teozofia, alchemia, astrologia). A jednak podczas stu-
diów nad tymi naukami, w dosyć dalekiej od ortodoksji atmosferze, dojrzewała w poecie  decyzja  o nawróceniu.
Osobiście trudno mi przyjąć za własny pogląd Leszka Kołakowskiego, że owo nawrócenie wynikało głownie z
wewnętrznej chwiejności  Schefflera, z jego podatności na wpływy wewnętrzne. Powodów konwersji należałoby
chyba upatrywać w utracie intelektualnej atrakcyjności luteranizmu w naszej części Europy, zwłaszcza na Śląsku
pozostającym przecież w orbicie oddziaływania habsburskiego Wiednia (symbolem habsburskiego katolicyzmu
na długie lata stanie się, żyjący w latach 1644-1709, złotousty kaznodzieja i uzdolniony poeta Abraham a Santa
Clara). Niektórzy badacze przypuszczają, że znaczna część tak obszernego dzieła jak "Cherubiński wędrowiec"
musiała powstać jeszcze przed nawróceniem Schefflera na katolicyzm (czerwiec 1653). Poezje te opublikowano
po raz pierwszy w roku 1657, wcześniej prawdopodobnie zatrzymała je protestancka cenzura. Po swoim nawróce-
niu Angelus Silesius  (imię Anioła przyjął na chrzcie w obrządku katolickim), pracował nad licznymi pieśniami i
lirykami religijnymi, a także nad utrzymanymi w surowym, kontrreformacyjnym duchu antyprotestanckimi trakta-
tami polemicznymi. W lutym 1661 wstąpił do zakonu franciszkanów-minorytów. Kilka miesięcy później otrzymał
święcenia kapłańskie. Zmarł 9 czerwca 1677 we wrocławskim przytułku  przy kościele św. Macieja.
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II

Henryk Waniek - z jego "Opisu podróży mistycznej z Oświęcimia do Zgorzelca 1257- 1957" (Kraków,
1994) zaczerpnąłem opis nawrócenia doktora Johannesa Schefflera - wyraża obawę, iż dwudziestowiecznemu
czytelnikowi  grozi  poznawanie  "Cherubińskiego  wędrowca"  w  przekładach  zamerykanizowanych  (...)
wygładzonych, w których zaniknie kiepskość rymów (s. 89). Rymy Silesiusa, choć niezbyt odkrywcze (poezja ję-
zyka niemieckiego, wraz z całą kulturą dopiero odradzała się po wojnie trzydziestoletniej) wolno nam uznać za
standardowe, charakterystyczne dla siedemnastego stulecie. Kto nie wierzy, niechże zajrzy do "Helikonu sarmac-
kiego" - najpoważniejszej i chyba najbardziej rzetelnie opracowanej (przez Andrzeja Vincenza) antologii polskiej
liryki barokowej, niechże przeczyta głośno kilka liryków współczesnego  Schefflerowi Zbigniewa Morsztyna, by
się przekonać, że sposób rymowania Silesiusa  nie ma w sobie nic osobliwego. Styl jego epigramatów świadczy o
tym, iż całą swoją żarliwość, dociekania i konstatacje  usiłował najczęściej zmieścić w dwunastu sylabach, w
dwóch  wersach podzielonych średniówką. To forma tyleż symetryczna, co sztywna i raczej obca polskiej prakty-
ce poetyckiej, której bliższe są wersy o nieparzystej ilości sylab: trzynastozgłoskowiec (Wacław Potocki, Adam
Mickiewicz)  albo jedenastozgłoskowiec  (Piotr Kochanowski). Stąd może poczucie dziwności i sztuczności ogar-
nia czytelnika cherubińskich dystychów Silesiusa. Ale jego postać  i dzieło aż po dzień dzisiejszy zajmuje pisarzy
i  badaczy. Trzeba by w tym miejscu przypomnieć zarówno zmarłego przed kilkunastu laty epickiego piewcę
Śląska,  Horsta  Bienka,  który  swój  "Opis  pewnej  prowincji"  zamknął   fragmentem  poezji  Silesiusa,  autora
"Cherubińskiego wędrowca" spotykamy wśród bohaterów "Spotkania w Telgte" Güntera Grassa.  Dwuwiersze na
język polski tłumaczył Adam Mickiewicz, choć obszerniejszy współczesny wybór z "Cherubińskiego wędrowca"
opracowany przez Marcina Brykczyńskiego i Jerzego Prokopiuka ukazał się dopiero w 1990 roku wydany nakła-
dem  krakowskiej  "Miniatury".  Obszerny  rozdział  swej  pracy  habilitacyjnej   poświęcił  Ślązakowi  Leszek
Kołakowski (por. "Świadomość religijna i więź kościelna", Warszawa 1965), analizy teologicznej dzieł Schefflera
dokonała zaś s. Kamila Janina Wiśniewska (ATK, Warszawa 1984).

Czytając książki, zwłaszcza te starsze, nawiązujemy kontakt nie tylko z autorem, ale także z jej poprzed-
nimi czytelnikami. Nie wiem kim był dr Kurt Dorn (lekarzem?, naukowcem?), który chemicznym ołówkiem pod-
pisał się na wklejce wyboru poezji Silesiusa, wydanego w 1919 nakładem oficyny Insel, a odbitego czcionkami
Breikopfa i Haertla, zaś na marginesach zaznaczył uwagi lekturowe. Właśnie taka książeczka, z brunatnymi śla-
dami  zardzewiałych  zszywek   towarzyszyła  mi  podczas  prac  przekładkowych.  Wspomnijmy  i  jej  dawnego
właściciela, którego tłumacz stał się poniekąd dłużnikiem.

Piotr Wiktor Lorkowski
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Juliusz Słowacki od aniołów

Ewa Nawrocka 

JULIUSZ SŁOWACKI 
OD ANIOŁÓW
(i kontynuatorzy)

Motto: 

Nie wiecie, co się dzieje? Ku duchowej stronie 

Świat dziś, k'diabłu jadący, odwraca swe konie. 

(J. Słowacki, „Przypowieści i epigramaty”) 

Juliusz Słowacki, ten największy polski poeta angelologiczny sam uważał  się  za  anioła. Ale  to  dziwny
anioł, o dwóch różnych skrzydłach:  prawym - złotym, świetlistym, tęczowym i lewym - ciemnym, ognistym, "z
krwi i zawieruchy". Była w nim straszna wiedza o   okrucieństwie dziejów przyrody i historii, o konieczności
cierpienia  i  bólu ciała w drodze Ducha ku formom anielskim  i była ekstatyczna wiara w możliwość przeaniele-
nia, w osiągnięcie celów finalnych świata wskazanych przez Boga. 

Wielu miało go za wariata. 
Ten   obcujący  z  aniołami  poeta,  o  solarnej i  powietrznej wyobraźni, był jednocześnie   najbardziej lu-

cyferycznym, najbardziej  szatańskim  i  w  istocie  bezbożnym poetą polskim. "Juliusz  Słowacki  od  duchów",
jak  go  pięknie nazwała Marta Piwińska, był   również Juliuszem Słowackim od ciała, od cielesnego bólu, gnicia,
rozkładu, fetoru, od ohydy cielesnej śmierci. Bóg, który mu się objawił w wizji ognistej nocą z 20 na 21  kwietnia
1845  roku,  był dla niego Bogiem krwi i męczarni,  rzezi i  konania.  Posyłał swoje straszne,  "krwią rumiane
anioły", aby w  obłędach  tworzyły cielesne dzieje  świata,  aby dociskami popędzały do ruchu leniwą naturę
Ducha. 

Roi się więc w poezji Słowackiego od aniołów o  dziwnych postaciach i wyglądach, zróżnicowanych co
do barwy, płci, mocy, oddziaływania, szczebla rozwoju... Ma się wrażenie, że jest ich za  dużo, że pojawiają się
ponad potrzebę. Nużą i drażnią te niezliczone "wojska aniołowe", te "hufce aniołów", te "szwadrony aniołów w
zbroicach", anioły myśli,  anioły  śmierci,  anioły zemsty, anioły krwi,  anioły przestrachów, anioły milczenia;
powietrzne, złote, tęczowe, smętne, ciemne, ogniste... 

Czy są tylko wyrazem stylistycznej maniery romantycznego poety, anachronicznej  już  i  nieznośnej dla
współczesnego czytelnika? Czy  są raczej znakiem potocznej świadomości, zakorzenionej w symbolice   biblijnej,
która   do   dzisiaj   zachowała  swoją znaczeniową nośność? 

A może są świadectwem wiary Słowackiego  w  realną obecność aniołów  w  otaczającym  go świecie?
Wiary człowieka obdarzonego szczególną zdolnością, więcej, łaską widzenia duchowego świata? 

Na  każde z tych pytań należałoby odpowiedzieć twierdząco. I tak "anioł"  stał  się  niewątpliwie  elemen-
tem  romantycznego  mitu miłosnego.  W  anielskie  atrybuty  wyposażano kobietę-kochankę. Była "dobra jak
anioł",  miała   "anielską   twarz",   "anielską  duszę",   "anielski   uśmiech",  była  aniołem i  tak  też  się  do niej
zwracano: "Aniele mój!". 
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Juliusz Słowacki od aniołów

Za  tą  manierą  językową,  cokolwiek  ckliwą i nadużywaną aż do zbanalizowania,  ukrywała  się jednak
głębsza myśl filozoficzna. Językiem   obrazów poetyckich, metafor, porównań i  symboli wyrażano przekonanie o
wyjątkowym statusie  miłości:  gwałtownej,  szalonej,   bez   granic  i  miar,  sięgającej  sfery  nieskończoności,
Absolutu,   Sacrum.   Anioł   miłości  unosił  ją  wyżej,  ponad szaleństwo   zmysłów   i   cielesną  erotykę,  ponad
pragmatyzm społecznych więzi, ponad obyczajowe normy. 

Kochanka, ten cielesny, ziemski anioł,  umieszczana bywała w górnych rejonach  świata,  blisko  nieba,
w  aurze  światła, w rejonach snu, marzenia, czy choćby czystej i pięknej przyrody. 
Taką   jest   bohaterka   poematu   miłosnego   Słowackiego "W Szwajcarii", ale jej anielskość,  jak  zauważono,
nie jest tu sygnałem  transcendencji.  Jest  jedynie  komplementem,  pięknym frazesem czy ornamentem  stylisty-
cznym w wypowiedzi kogoś, kto nie  wierzy  w  absolut  miłości,  dla  kogo miłość jest zdradą, ponieważ  jest
czymś  ulotnym  i  krótkotrwałym, jest ułudą. Tu miłość  zdaje  się  być  jedynie  tematem  poetyckiej opowieści,
pięknej i przegadanej, a nie autentycznym przeżyciem. 

Romantyczny  mit miłosny, idealizujący kobietę-anioła szybko się zdezaktualizował.   Atakowano   go   i
demaskowano  od  strony metafizyki  zła  już  w epoce romantycznej. Także Słowacki, obok konwencjonalnych,
anielskich  kochanek  stworzył niepospolite,  fascynujące kobiety demoniczne, fatalne,  ocierające się raczej  o
piekło   niż  niebo,  zbrodnicze,  paktujące  ze  złem,  mściwe, nawiedzone przez ciemne duchy. 

W  ogóle  świat   u  Słowackiego,  zwłaszcza  ten  sprzed  tzw.  okresu mistycznego jest  raczej  igraszką
szatanów niż dziełem Boga. 

Ziemia - to plama 
Na nieskończoności błękicie: 
Ciemna gwiazda w słonecznych gwiazd świcie, 
Grób odwieczny potomków Adama. 

- mówi poeta - słowami aniołów - w Przygotowaniu do "Kordiana". To szatani  -  władcy  czasu,  ciemni
aniołowie - nakręcają wielki zegar historii, to oni patronują   szatańskiemu   dziełu rewolucyjnych buntów  i
narodowych powstań w imię zemsty, i oni ośmieszają   wiarę   w   istnienie  "człowieka  anioła,  co  swe
cierpienia  ludom  przynosi  w  ofierze",  oni  wreszcie usiłują doprowadzić  do  rozpaczy  anielską duszę
Kordiana, by zwątpił w Boga wolności i jego patronat nad poświęcającymi się za wolność. Także wolność ma u
Słowackiego swego anioła. 

Słowacki  jest  w  polskiej  literaturze  wielkością   cokolwiek  dwuznaczną  i  jakby  trochę  nieczystą,  z
powodu tego, co badacze nazwali  "bluszczowatością" jego poezji, a co stanowi osobliwy w polskim romantyzmie
przykład stosunku do tradycji. 

Był  znakomicie  oczytany,  czerpał  obficie  z dzieł Szekspira, Dantego,  Byrona,  Ariosta,  Calderona,
Homera,  Chateaubrianda,  Lope de   Vegi,   Hugo,   Lamartine'a   Moore'a,  Walter   Scotta,  Kochanowskiego,
Mickiewicza, Biblii,  filozofii  hinduskiej... Najpierw prowadził z  wieloma  poetami osobliwą grę literacką, bawił
się  aluzjami, cytatami, parafrazami, popisywał erudycją, ale  w latach czterdziestych, w okresie mistycznym trak-
tował ich już jako poprzedników w dziele objawienia, jako współwybrańców. Poeci  to "bratnia łabędzi groma-
da", która rozbiła się na "różne cechy",  ale  których  wiedza  o  świecie  jest nie tylko bardzo stara,  bardzo  głę-
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Juliusz Słowacki od aniołów

boka lecz i jednorodna. Słowacki "uzgadniał" głębokie duchowe  przesłanie ich dzieł z objawieniem, tłumaczył
ich duchowy sens. Patronował mu anioł Słowa. 

Jest  oczywiste,  że  Słowacki  jako uważny i wnikliwy czytelnik Biblii,  która  była  dla  niego  Księgą
Objawioną, obeznany od najmłodszych   lat z symbolami religii chrześcijańskiej i jezuickim  barokiem  wileń-
skich  kościołów  wprowadzał  w  swoje poetyckie światy  tradycyjne  anioły  biblijne.  Są  to różne wcielenia
Anioła  Stróża,  św.  Michał  walczący  ze  smokiem, mieczowi   aniołowie  strzegący  bram  raju,  anioły  otacza-
jące stajenkę Bożego Dzieciątka, anioły kolędowe i misteryjne, anioły muzykujące.   Wyjątkową  siłę  inspirującą
dla  jego  wyobraźni poetyckiej  miały  anioły  "z  widzeń  świętojańskich" - groźne, potężne,  majestatyczne
anioły  z  Apokalipsy św. Jana, patroni katastrof i przemiany w dniu Sądu Ostatecznego. 

Poeta   te   tradycyjne  motywy  swobodnie  łączył,  oryginalnie przetwarzał   i   nasycał   własnym,   nie-
powtarzalnym  piętnem. Konwencjonalną    symbolikę   religijną   wprowadzał   w   obręb romantycznej  filozofii
historii,  zderzał  z  heretyckimi  wizjami  manichejskich   aniołów-szatanów.  Zrodziło  to  postacie  groźnych  i
krwawych   aniołów  poszczególnych  etapów  dziejów  przyrody  i historii,  aniołów  niszczycieli, aniołów rewo-
lucji, anioła ordy mongolskiej, aniołów  powstań  narodowych,  anioła  Polski  "co patrzy  w Boga oblicze",
anielskich patronów  patriotycznego męczeństwa  i  śmierci,  anioła  grobów  sybirskich wygnańców, o imieniu
Eloe,  urodzonego z łzy Chrystusowej, wreszcie aniołów umieszczonych  w  polskim  krajobrazie  wiejskim  jako
znak jego sakralności. 

W   poemacie   tercynowym  o  Piaście-Dantyszku  wykorzystał  Słowacki  motyw  legendy  o  Panu
Twardowskim: oto aniołowie unoszą buńczucznego  Sarmatę  na  księżyc, by tam odbył swoją dantejską podróż
po  piekle i prawował się z Bogiem i szatanami o krzywdę ojczyzny,   rzucając   na  wszystkie  strony  „główeńka-
mi”  swoich pomordowanych dzieci. 

W  historiozoficznym  poemacie  mistycznym "Król Duch" opowiadał Słowacki   dzieje  Polski  słowiań-
skiej.   Przywołał   słowiańskie  legendy  o   Piaście   Kołodzieju,  do  którego  chaty zawitali  złoci  aniołowie,
"utaiwszy  w sobie światłość". To oni otaczają chatę Piasta  tęczowymi  warkoczami,  a bocian wijący na jej
szczycie gniazdo,  okolone  iskrami  z  komina zda się aniołem w ognistym wieńcu.  Początki  dziejów Polski
mają  charakter  zsakralizowanej  sielanki,   przypominającej  biblijny  raj  strzeżony przez  aniołów.  Wszystkim
ludzkim  myślom i czynom patronują tu aniołowie - raz tęczowi,  promienni,  świetliści,  wonni to znów ciemni,
krwawi, ogniści,   szatańscy.   Takim  jest  anioł  Popiela,  "wielki w obłąkaniach" anioł krwawych  zbrodni i
przestrachów, poddający naród   straszliwej   próbie  odporności   na  ból,   dociskami  i  przelewem   krwi
wymuszający   duchowy   rozwój. Pozwala to Słowackiemu  wyprowadzić fantastyczną etymologię słowa Polska
- "na ból skała". Historia jest pod znakiem krwi i cierpienia. 

Te  szokujące  estetycznie  i etycznie szaleńcze skoki wyobraźni Słowackiego  tłumaczy  jego  filozofia
genezyjska, uzasadniająca rewolucyjną  drogę postępu i doskonalenia się Ducha przez krew i cierpienie  ciała.
Słowacki  uprawia  w  latach czterdziestych swoistą genezyjską    hermeneutykę o istotnych walorach edukacyj-
nych  -  uczy  czytać znaki w Księdze Natury i Historii. Świat  w  jego  oczach  jest  tekstem, ma semiotyczną
strukturę. Trzeba  znać  kod, w jakim została zapisana Księga Wszechświata. Znają   go  poeci,  którzy  są  "od-
grzebywaczami  słów  Duchów", dokonują   transsemiotycznego   przekładu   z języka   duchów, "błyskanego",
na język ludzi. 

Słowacki  uważał  się  za  takiego  rewelatora  prawd Ducha, był Tłumaczem Słowa, umiał zobaczyć
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anioły w świecie realnym i dawał wskazówki,  jak  i  gdzie  je  rozpoznać. Aniołowie przychodzą w kształtach
ludzkich,   ptasich,   zwierzęcych  i   objawiają  się  w zjawiskach   natury,   tak  zwyczajnych  jak  wiosenne
kwitnienie kwiatów ("myślę o tych cebulkach w ziemi pogrzebanych, w których są  dziwne  anioły  kolorów, /
Zmartwychwstające  pod  promieniami słońca"   -   "Beatrix   Cenci"),  w  wichrach,  piorunach  i  w przedran-
nych jutrzenkach: 

Kiedy pierwsze kury Panu śpiewają 
Ja się budzę - i wzrok do gwiazd niosę, 
Kiedy kwiatki w rosie czoła maczają, 
Ja ożywam Pańską pijąc rosę. 

Cherubiny wtenczas rzędem stają 
I puklerze z ognia złotowłose 
Przeciw duchom Złym mają zwrócone, 
Płaszcze, tarcze, jak żelaza czerwone. 

Pan mię wtenczas na rannym świtaniu 
Za bladymi gdzieś słucha niebiosy, 
Serce moje się roztapia w śpiewaniu, 
Sny ostatnie - przechodzą przez włosy. 

Aniołowie  według Słowackiego są wstęgą wiążącą ziemię z niebem, są   szczeblami  drabiny  Jakubowej
stworzenia,  są  ogniwem  w łańcuchu   bytów  "od  kamienia  do  cherubina",  są  pośrednimi postaciami  bytu
między  materialną cielesnością ludzi a czystą duchowością Boga. 
Cały  świat  jest  ich dziełem, tworzonym w bólu,  w obłąkaniach,  w błędach  i   upadkach.   Anioł   globowy
Słowackiego  jest  niczym demiurg  -  stwórca  świata, grzeszny i upadły, bo zaleniwiony w ruchu i przywiązany
do formy cielesnej, ale wciąż idący w górę przez  mękę i ból, dobijający się swych praw u Boga, wymuszający na
Bogu uznanie dla swego dzieła stworzenia. Osiągnąwszy wyższy poziom rozwoju duchowego: 

Anioł się dziś śmieje, 
Kiedy pomyśli, na jakie obłędy 
Szedł domysłami - tworząc ciała dzieje. 
(Król Duch, rapsod II pieśń III) 

W  "Liście  do Rembowskiego" Słowacki pisał:  "Człowiek jest jako glob w skróceniu,  wnętrznością
bowiem jego grzeszną jest ogień - pierwiastkiem  obronicielem  woda - pierwiastkiem panującym, a w przyszłości
odkupicielem światło wewnętrzne..." 

Tak   więc   w   ciało   człowieka   jak   w  "jedną  księgę"  wpisane  są  "wszystkie   tajemnice  dawnej
przedludzkiej pracy." U Słowackiego burzliwa  i  dynamiczna  historia  globu  wcieliła się w kształt człowieczy
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jakby  na  zasadzie kumulacji i gromadzenia zdobytej wiedzy  i  doświadczeń  w procesie swoistej kosmicznej
ewolucji. Kosmos  zawiera  się w człowieku, a jednocześnie jest możliwy do odczytania  poprzez tekst człowieka.
Dlatego aniołowie nie tylko sądzą  ludzi,  ale  "się  trwożą  i drżą o człowieka", o to, czy rozpozna   w  sobie
samym  tajemnicę  stworzenia,  czyli  prawo twórczości drogą ofiary z ciała. 

Anioł   u  Słowackiego  pojawia  się  w  jeszcze  jednym typowo romantycznym polu znaczeniowym -
dziecka. 

"Pozwól  mi, Boże, że jako dzieciątko wyjąkam dawną pracę żywota i  wyczytam  ją  z  form, które są
napisami  mojej  przeszłości"  -  napisał    w   "Genezis   z   Ducha",   poetyckim  wykładzie   swojej  filozofii
genezyjskiej. 

Dziecko, w którym romantycy dostrzegli szczególną wrażliwość psychiczną i wyjątkowy  dar  poznania,
któremu  przypisywali ontyczną   odmienność,  sytuuje  się  u  Słowackiego  w  pozycji rewelatora  wiedzy
genezyjskiej, pośrednika między sferą ducha i boskości a sferą cielesności i materii. 

Dziecko i jego liczne transformacje, wyrażone za pomocą synonicznych lub substytucyjnych     określeń,
często naturomorfizujących  je, jak "baranek", "owieczka", "ptaszek", a także  takich  jak "anioł", "duch", ponadto
zestawione z motywem nieba, światła, blasku, słońca pojawia się, czy to w postaci adresata  wierszy, czy ich
bohatera, jako świadome porte-parole autora. 
Stan  dzieciństwa  jawi  się  mistycznemu  Słowackiemu jako stan szczególnego  wyczulenia  na  mowę  znaków
natury,  jako  okres szczególnej  wrażliwości zmysłu wzroku i słuchu, które pozwalają usłyszeć głosy kosmosu  i
zobaczyć  tajemnicę  przeszłości  i przyszłości.   A   to   dzięki  szczególnej  pamięci,  w  której utrwaliły  się
dzieje ducha globowego i dzięki snom, mającym moc kreacji i właściwości prorocze. 

Dziecko    jest    idealnym   poetą.   Jest   też   symbolicznym przedstawieniem idei zmartwychwstania
ducha polskiego i wiąże się  znaczeniowo z kategorią  nowości, wolności, przeanielenia formy cielesnej jako
postaci doskonalszej formy Ducha. 

"...w  polskim  dziecku  owcom  czuć  anioła" - pisał Słowacki w wierszu  dedykowanym  starszej  córce
Joanny  Bobrowej  - Lolce ("Dziecinna Lolka..."). 

W   jednym  ze   swoich   wielu  sensów  jest  więc  "Genezis  z  Ducha"  zagłębianiem  się  w  otchłań
dzieciństwa,  w  jego  mrok  i zawieruchę,   spowodowaną   brakiem  jasnego  rozeznania  co  do własnego
miejsca  w  kosmosie.   Jest  to dzieciństwo gwałtowne i dramatyczne,  ale  niezmiernie  frapujące  i piękne.
Dzieciństwo pełne   aktywności  i  energii,  zdolności  i  pasji  twórczych, bogactwa pomysłów i form, będących
tych pomysłów kształtem. Jest to  okres tożsamości myśli i czynu, wszechwładnego panowania wyobraźni jako
siły twórczej. 

Dziecko  snem  i   marzeniem  wypełnia   niedostatki   otaczającego  świata,    przekracza    granice
niemożliwego,  odkrywa  świat  z zachwytem  i  świeżością  spojrzenia,  każdym  rzutem oka tworzy jakby świat
na nowo. Dlatego taki duch-dziecko może być zrównany z twórczym aniołem globowym. 

A  jednocześnie  jest  w  nim  jakaś przemożna pasja niszczenia, wrodzone  bałaganiarstwo,  gdy  duch
tworzy  w  zapamiętaniu  i bezładzie  formy potworne i obrzydliwe. To dziecko lubi straszne bajki i okrutne
zabawy. 

Dzieciństwo romantyków jest rajem dwuznacznym. Odkrywają w nim bolesną nudę  i  przedwczesną
dojrzałość,  znamiona szaleństwa i obłąkania,  zbrodniczej    popędliwości.   Dziecku   o  anielskiej  twarzyczce
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zdarza  się  być  krnąbrnym i leniwym. Jest to także dziecko  zbuntowane,  wściekłe,  pełne  jadu  i  złości,
dziecko szatańskie,   odsłaniające   lucyferyczną  twarz  jak  Eolion  w "Samuelu  Zborowskim"  Słowackiego,
najdziwniejszym  z dramatów romantycznych. Szatańskość i  anielskość,  lucyferyczność  i chrystusowość   to
dwa  aspekty  wizerunku  ducha  globowego  u Słowackiego. 

Co  się  pamięta  ze  Słowackiego?  Co  się  umie  zacytować?  Chyba  ten,  zbanalizowany  w   lekturze
szkolnej,  końcowy  fragment wiersza "Testament mój": 

Jednak zostanie po mnie ta siła fatalna 
Co mi żywemu na nic... tylko czoło zdobi, 
Lecz po śmierci was będzie gniotła niewidzialna, 
Aż was, zjadacze chleba - w aniołów przerobi. 

Brzmi  tu,  jak  na testament poetycki przystało, ton prorocki i profetyczna  pewność,  że poezja jest
zdolna przemieniać ludzi w anioły. Że ma moc Słowa-Logosu, które staje się ciałem. 

Bardzo to romantyczna wiara w siłę poezji, zdolnej oddziaływać na  jakość życia człowieka, pewnie nie
tylko duchowego, skoro ma się dokonać tak drastyczna zmiana formy cielesnej. 

"Przerobić w aniołów" - pięknie i efektownie powiedziane, ale co to znaczy? Czy   "człowieczeństwo" i
"anielskość" są przeciwstawnymi formami istnienia? Czy mamy przestać być ludźmi, by  stać  się  aniołami, i czy
naprawdę powinniśmy tego pragnąć? Czy   raczej   chodzi   o  zaktywizowanie  w sobie  pierwiastka anielskiego,
który   w   nas jest,  ale  jakby  uśpiony,  nie rozpoznany, nawet  zduszony prymatem materii? Może właśnie o to
chodzi  Słowackiemu, by pamiętać, że "nie samym chlebem człowiek żyje",  że  jest jeszcze inna, anielska strawa,
duchowe  pokarmy,  konieczne  do  pełnego  istnienia.  Że  nasze  życie  jest  nieustającym  duchowym  czynem,
aktywnością,  wzrostem,  ruchem  w górę i nie powinno   zaleniwiać   w   motaniu sobie  małego,  ziemskiego,
cielesnego szczęścia. 

Ale  czy  to  żądanie  nie  jest  nieludzkie? Czy można na serio stawiać ludziom takie wymagania? A
zresztą - po co nam anioły? 

Boryka  się   z  tym  problemem  cały wiek XX,  w którym testament duchowy Słowackiego  został
poddany prawdziwie ogniowej próbie. "Niewidzialna  siła"  jego  poezji gniotła następne pokolenia o tyle, o ile
prowokowała do myślenia, do dyskusji, nawet do sporu i sprzeciwu wobec radykalizmu jego przesłania. 
Jan  Błoński,  swój  piękny  szkic  o poezji  Krzysztofa Kamila Baczyńskiego zatytułował "Pamięci anioła".
Baczyński  należał  do  pokolenia,  dla  którego  "Testament  mój"  Słowackiego  był  wezwaniem  do  czynu
patriotycznego,  zobowiązaniem  moralnym i  dewizą straceńczego życia, życia ku heroicznej śmierci: 

Lecz zaklinam - niech żywi nie tracą nadziei 
........................................... 
A kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei, 
jak kamienie przez Boga rzucone na szaniec. 

Ale  Baczyński  nie  był  tylko  poetą wojennego doświadczenia i żołnierskiego obowiązku   patriotyczne-
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go,   nie   był   tylko wyrazicielem  generacyjnego  katastrofizmu,  ale także,  a może przede wszystkim, poetą me-
tafizycznym, dojrzewającym do odkrycia Boga "w lęku i  poniżeniu człowieka" w okrucieństwie i grozie historii,
by  się  od  tej historii uwolnić, wznieść ponad nią, zdystansować się wobec jej żądań, uroszczeń, wymuszeń. 

Baczyński  nie  uchylił się od obowiązku żołnierskiego,  wziął  do ręki   karabin i  walczył, ale czuł się
winny, zbrukany. Rozumiał, że  z  wojny nikt nie wychodzi czysty; wiedział, że wojna obraża Boga. Nie chciał
być żołnierzem pozbawionym sumienia i zdolności odczuwania  współczucia dla tego, kogo zabija, nie liczył
swoich ofiar jako wojennych trofeów i nie czuł żołnierskiej dumy. 

Dlatego   był, być może,  żołnierzem doskonałym, żołnierzem, który przemieniał  się w "świętego czy
raczej anioła, świadomego klęski i  wzniesionego  nad klęskę". Bohater jego wierszy "nie da całej duszy bojom
zemsty i krzywdy",   chce   ocalić   swoją nieskazitelność,  wzdryga się przed przelewem krwi i brutalności wojny.
W   ostatnich  miesiącach  przed  śmiercią  w  wierszach  Baczyńskiego,  co   pokazuje   Błoński,   pojawia   się
spojrzenie na świat jakby z innej  strony,  z  góry,  z  perspektywy anioła. Jakby poeta już przeżył  swoją  śmierć,
opuścił  określoną  historycznie ludzką formę  cielesną  i  patrzył na siebie z drugiej strony bytu. Tak wypełnił  się
testament  Słowackiego.  Błoński  pisze  o tym ze wzruszeniem i najwyższym    szacunkiem. Metafizyczna i kata-
stroficzna  poezja  Baczyńskiego  wyrażała  w  sposób  najczystszy  i  najszlachetniejszy  prawdę  "pokolenia
Kolumbów". 

Ale  właściwie  jaka była ta prawda? Zapewne zróżnicowana, pełna sprzeczności,  dramatyczna,  budząca
niepokój,   nawet  sprzeciw.  Kolejne  pokolenia  stają  wobec  niej  zdumione,  niepewne,  wątpiące,  ironiczne.
"Kamienie na szaniec" czy "przerobić w anioły?" I jak to się daje pogodzić? 

Kolega po piórze Baczyńskiego, Andrzej Trzebiński, wybitny poeta i teoretyk sztuki z grupy "Sztuka i
Naród" marzył o dramatycznej poezji  siły i czynu i marzył o imperium, które, "gdy powstanie, to  tylko  z  naszej
krwi"  -  krwi zdobywców. Tyrtejskim tonem oznajmiał: 

Podejmujemy los - niech krwią nurtują dzieje 
krew zwiąże nas z historią, jak najcenniejszy sznur. 
Żołnierze wierzący w krew - 
niech 
krew 
się leje. 
W historię trzeba zrywać się 
jak w szturm. 
(„Żołnierzom walczącym za Bugiem”) 

Zdumiewa  ta  łatwość  w  szafowaniu krwią i życiem, niepokoi ta pogarda  ciała,  tak  nieważnego z
perspektywy Ducha, ciała jako środka do realizacji wielkiego celu Historii. 

I   to   nie  przypadek,  że  właśnie  Andrzejowi  Trzebińskiemu poświęcił  swój  wiersz  autor  książki o
mistycznym Słowackim Jarosław  Marek Rymkiewicz, zmagający się z thema regium kultury polskiej, kultury w
ogóle - tematem śmierci. 
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ANDRZEJ TRZEBIŃSKI 

Andrzej Trzebiński umarł nie wiem po co 
Ale on wiedział i to niech wystarczy 
Znów młode matki gdzieś skowyczą w nocy 
I nagich chłopców niosą im na tarczy 

Aż się narodzą z was skrzydlate dzieci 
Aż białe ciała oskrobiecie z pleśni 
Może stulecie może dwa stulecia 
Aż aniołowie będą wam rówieśni 

Gdy już u ramion mieć będziecie chmury 
Gdy już w płomienie gdy już w brzask ubrani 
A wy go wtedy postwicie pod murem 
A wy mu wtedy mokry gips do krtani 
(z tomu: „Anatomia”, 1970) 

W tym niezwykłym, polifonicznym wierszu słychać głos mistycznego Słowackiego. On też   mówił: "że
na strumieniu krwi błogosławieństwo - to wiem." 

Rymkiewicz  przywołuje wszystkie motywy jego utopii progresywnej -  wizji  celów  finalnych:  lot w
górę, skrzydlatość,  przemianę ciała  (u  Słowackiego  ciało  miało  być  alabastrowe - białe  a jednocześnie
świetliste), otoczenie blaskiem ognia (płomienie) i światła (brzask), przeanielenie. 

Zdania,  dzięki  swojej  strukturze  składniowej,  zdają  się  wychylać  w   przyszłość,  kierują  w  stronę
umieszczonego w niej celu, jakby strzelają  w  górę,  ku  jakiejś pewnej, choć oddalonej w czasie (może stulecie,
może dwa   stulecia)   rzeczywistości   - nadziemskiej,  niebiańskiej,  świetlistej, anielskiej... I nagle spadają
gwałtownie  w dół, jak kamienie, jak ciężkie głazy, jak pociski,  z  nieba na ziemię, w sam środek realności
historii XX wieku. 

Słowacki wierzył w przeanielenie ludzi, zapowiadał, że to się stanie, że stać się musi i oto wiek XX
zadrwił z jego wiary. 

Jarosław Marek Rymkiewicz nie wierzy w anioły, są u niego zawsze "odarci  z  piór";  nie  wierzy  w
możliwość  przemiany ludzi w anioły. Nawet gdy wzlatujemy w górę, już ze skrzydłami u ramion, już w blaskach
i aureolach, zawsze spadamy jak głazy w historię, by  stawiać  kogoś  pod murem i gipsować mu usta. Wiara w
postęp moralny  ludzkości  okazała  się  złudzeniem. Ludzie i aniołowie należą do różnych, przeciwnych sobie
światów, nie mają sobie nic do zaofiarowania. 

Wyobraźnię  dwudziestowiecznych  poetów  porusza   biblijny  motyw  walki  Jakuba  z  Aniołem.  U
Różewicza toczy się ona na śmietniku, "na  ziemi  ubitej z gazet". Skrzydlaty anioł wstępujący w niebo poezji
zostaje brutalnie ściągnięty na ziemię, na śmietnik, pod mur. 

U  Grochowiaka  orężem  człowieka  w  walce  z aniołem jest jego śmiertelne ciało - żebro, zmarszczki
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czoła i grób. 
Herbertowi perspektywa przemiany w anioła wydaje się szczególnie niemiła. Wzdycha:   "żeby   tylko

nie  anioł".  "Lepiej  być skrzypieniem podłogi, niż przeraźliwie    przeźroczystą doskonałością." 
Anioły   nie  są  już  możliwe,  nie  są  nam  potrzebne  i  nie wypatrujemy ich na rodzinnych polach. 
Wiersz  Słowackiego  z  roku  1841  "Anioły  stoją  na rodzinnych polach..."  sytuował  anioły  w

przestrzeni rodzimego, polskiego krajobrazu  wiejskiego.  Ich obecność uświęcała ziemię i ludzi. Wiersz rozwijał
pomysł powrotu emigrantów do kraju, wykorzystany przez  poetą  już wcześniej w "Poema Piasta Dantyszka o
piekle", gdzie  anioł prowadził smętnych i bladych wygnańców do ojczyzny. Tu anioły już stoją na rodzinnych
polach "i chcąc powitać lecą w nasze  strony". Są polskie i rycerskie.  Ojczyzna  jawi  się wracającym  do  niej
wygnańcom  jako "ziemia obiecana", "ziemia święta",  której  ewangeliczna prostota, wzniosłość i cierpienie dały
narodowi duchową siłę do zbrojnej walki z wrogiem. 

Aniołom  Słowackiego  zawdzięcza wiele malarska wyobraźnia Jacka Malczewskiego,  który  w  serii
obrazów skupionych wokół motywu biblijnego Tobiasza też umieszcza  anioły  w polskim pejzażu. Pisał  o tym
pięknie Kazimierz Wyka w książce "Thanatos i Polska czyli  o  Jacku  Malczewskim"  (1971).  Młody  Tobiasz
wraz   ze  skrzydlatym  aniołem  wędruje  wśród  rozległego,  wiosennego  krajobrazu:    zgeometryzowana
szachownica  pól,  lekko  falisty teren,  dwie  rachityczne  wierzby,  lecące nad polami bociany i drobne postaci
wędrowców   w   tej   wielkiej,   świetlistej przestrzeni.  („Wiosna - Krajobraz  z Tobiaszem”, 1904 luty). Na
innym  obrazie  "Tobiasz  z  aniołami"  ok.  1908  trzy potężne, skrzydlate  i  wspaniałe kolorystycznie anioły, a
może anielice, otaczają opiekuńczo małego Tobiasza. Na jeszcze innych gawędzą z małymi  pastuszkami gęsi
(„Aniele, pójdę za tobą”, 1901; „Anioł i pastuszek”, 1903). 

Uderza ich bujna cielesność, krzepa i  wspaniałe,  szumne, wielobarwne skrzydła,   zdradzające wielką
radość malowania Malczewskiego. Ale na obrazie z 1923 roku "Anioły z Tobiaszem" Malczewski traktuje temat
żartobliwie,  autoironicznie.  Aniołowie to  "trójka turystów - jak  pisze  Wyka  - wycieczkowy strój,  krótkie
spodnie,  pończochy".  Tobiasz  to  mały  kłusownik,  w zakasanych  portkach,  który co dopiero złowił "na rękę"
rybę. W obrębie  serii   malarskiej  "Tobiasz" dokonuje się pod pędzlem Malczewskiego  przejście  ze  sfery
sacrum  do  sfery profanum, spełnia uzwyczajnienie i uczłowieczenie mitu. Anioły tracą cechy metafizyczne, stają
się ludzkie. 

Burzycielski   zamiar   wobec  mitów   romantycznych   i  wobec Słowackiego   przyświeca   wyraźnie
Ernestowi  Bryllowi,  jako autorowi wiersza rozpoczynającego się znamiennym cytatem: 

Anioły stoją na rodzinnych polach 
niby strachy na wróble... 
Ich skrzydła sparciałe 
ich kierezyje wzdęte nie straszne nikomu 
- Byle wróbel buszować może w naszym domu 
- Byle mysz pod progami zawijać swe gniazda 
- Byle wesz tłuszcz opasać jak udzielny gazda 
pod naszym runem dziko skołtunionym 
gdzie każdy włos pokrętny, każdy z sobą sprzeczny 
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- Bo na rodzinnych polach anioł niedorzeczny 
wzdyma się w pawich piórach, jak pas słucki puszy 
- Kanikuły i suszy mdła gwiazda... 
(z tomu: „Fraszka na dzień dobry”, 1969) 

To   gorzki,   sarkastyczny  sprzeciw  wobec  wizji  Słowackiego sakralizującego  ojczyznę  gestem
umieszczenia w jej krajobrazie skrzydlatych aniołów. Anioły Brylla są parodią ich romantycznych pierwowzorów
-  żałosne oberwańce, śmieszne strachy na wróble o sparciałych skrzydłach, nadęte, puszące się, niedorzeczne. 

Tak,   jak   nasze   niczym   nie   uzasadnione   przekonanie  o wyjątkowości,   o   wybraństwie,  o
mesjanicznym  powołaniu do szczególnych  zadań  i  o należnych nam względach, gdy tymczasem głupota i
"pospolitość skrzeczy". Ale to przecież także Słowacki szydził  z  tej  zadufanej w sobie, warcholskiej Polski,
będącej  "pawiem   narodów   i   papugą",   to   Słowacki   odczuwał   lęk  przed  "czerepem   rubasznym"
przygniatającym  "duszę anielską" narodu, bał  się,   że  "rycerze  miną / A  zdrada  może...  przetrwa / je...
żywotem".  Trzeźwa,  surowa  i  bezlitosna ocena własnego narodu kazała mu odeń żądać, by się zmienił, by się
wydobył z zapaści i dna  poniżenia,  by  się  oczyścił,  wytrawił w ogniu, przeszedł przez  bramę śmierci i ożył
nowym kształtem, czystym, anielskim. Czyżby wiara w sensowność tego żądania była niedorzeczna? 

Gdyby chcieć  wskazać  najtrafniejszą  plastyczną  paralelę  do wiersza   Brylla,  byłyby  to  obrazy
Jerzego  Dudy-Gracza.   Na  rodzinnych   polach   rozpiera   się  pokraczny  osobnik,  z  buraczaną  twarzą,
gruzłowatym,  rozlanym ciałem, w krakusce z fantazyjnym pawim  piórem,  "zjadacz  chleba"  i amator wódki,
któremu ani w głowie anioły. 

Jednak  w jego cyklu obrazów prowincjonalno-gminnych widać pewną czułość w malowaniu   "cholernie
smutnej    październikowej  niedzieli"   we   wsi   Brzegi   albo  prawdziwe liryczne  wzruszenie,  towarzyszące
"Ostatniemu  pożegnaniu  dla  Stodoły ze wsi Kamion gmina Wierzchlas". Rodzinne pola, polskie wsie u Dudy-
Gracza nie są  piękne,   dostatnie,   cywilizowane.   Pochylone   chałupy, niechlujne  podwórka, pleniące się
pokrzywy i  chwasty,  zmęczeni,  spracowani,   starzy  i  brzydcy ludzie,  jakaś  wiejska  wariatka...  Ale   malarz
akceptuje  ten  świat,  jego  zgrzebność, lichość i taniutką  urodę.  Wydobywa  rysunkiem  i  kolorem  jego poezję
i  metafizyczną tajemnicę.  Chwyta  obecność   Śmierci   w wytwornym kapeluszu  i  ślicznej  Rusałki,  próbuje
zrekonstruować Raj we wsi Kamion  nad  Wartą.  Tylko patrzeć, a zza węgła mignie anielskie skrzydło. 

W   świecie   otaczającym   współczesnego  człowieka  aniołów  z pewnością ubyło, a przynajmniej nie
są tak widoczne, bo utraciły kolory,  szumne  skrzydła, pewność siebie. Są nieśmiałe, niezbyt ładne,   bywają rude
i   czarne,  niezgrabne  i  śmieszne  w bezradności.  Właściwie  to  one  wymagają opieki człowieka. Ich nową
rolę  w  zmienionym  świecie  opisują  niestrudzenie  Anna Kamieńska i ksiądz Jan Twardowski. 
"Bo to okropne! Iść - i aniołów już nie napotykać!" - pisał Słowacki w wierszu "Do pani Joanny Borowej" (1842).
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Wielcyśmy byli i śmieszniśmy byli...

Wielcyśmy byli i śmieszniśmy byli,
Bośmy się duchem bożym tak popili,
Że nam pogórza, ojczyste grobowce
Przy dźwięku fletni skakały jak owce,
A górom onym skaczącym na głowie
Stali olbrzymy - miecza aniołowie.

Ustały dla nas bić godzin zegary,
Duch nie miał czasu, a czas nie miał miary;
Szedł błyskawicą do wieczności progu
Duch - a stał wieczność - kiedy stanął w Bogu.
Zaprawdę powiem, bracia moi mili,
Żeśmy się duchem przeświętym popili.

Teraz jesteśmy z ducha wytrzeźwieni,
Bracia rozumni - czciciele pieczeni...
W głowach się nie ćmi, jak pierwej, słonecznie,
Fletnie nie grają, mogiły spią wiecznie,
Czas nasz zgodzony z ziemi zegarami -
Stoim i spiemy... a świat spi pod nami.

Anioł ognisty - mój anioł lewy...

Anioł ognisty - mój anioł lewy
Poruszył dawną miłości strunę.
Z tobą! O! Z tobą, gdzie białe mewy,
Z tobą w podśnieżną sybirską trunę,
Gdzie wiatry wyją tak jak hyjeny,
Tam, gdzie ty pasasz na grobach reny.

Z grobowca mego rosną lilije,
Grób jako biała czara prześliczna -
Światło po nocy spod wieka bije
I dzwoni cicha dusza muzyczna.
Ty każesz światłom onym zagasnąć,
Muzykom ustać - duchowi zasnąć.

Ty sama jedna na szafir święty
Modlisz się głośno - a z twego włosa,
Jedna za drugą, jak dyjamenty,
Gwiazdy modlitwy lecą w niebiosa.
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O aniołach

Odjęto wam szaty białe,
Skrzydła i nawet istnienie,
Ja jednak wierzę wam,
Wysłańcy.

Tam gdzie na lewą stronę odwrócony świat,
Ciężka tkanina haftowana w gwiazdy i zwierzęta,
Spacerujecie oglądając prawdomówne ściegi.

Krótki wasz postój tutaj,
Chyba o czasie jutrzennym jeżeli niebo jest czyste,
W melodii powtarzanej przez ptaka,
Albo w zapachu jabłek pod wieczór
Kiedy światło zaczaruje sady.

Mówią, że ktoś was wymyślił
Ale nie przekonuje mnie to.
Bo ludzie wymyślili także samych siebie.

Głos - ten jest chyba dowodem,
Bo przynależy do istot niewątpliwie jasnych,
Lekkich, skrzydlatych (dlaczegóż by nie),
Przepasanych błyskawicą.

Słyszałem ten głos nieraz we śnie
I, co dziwniejsze, rozumiałem mniej więcej
Nakaz albo wezwanie w nadziemskim języku:

zaraz dzień
jeszcze jeden
zrób co możesz.

[przedruk z tomu „Wiersze”, Warszawa 1983]
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Zofia Zarębianka

„Ja jednak wierzę wam, Wysłańcy”
Motyw anioła w poezji Czesława Miłosza

Motyw anioła  z  pewnością  nie  należy do  konstytutywnych motywów twórczości  Czesława Miłosza.
Może z tego między innymi powodu jedyny wiersz, który przywołuje go już w tytule („O aniołach”), wydaje się
tekstem szczególnym dla określenia  poetyckiego światopoglądu,  a  przy tym niezmiernie  intrygującym. Zanim
jednak spróbuję pokazać bogactwo znaczeń wskazanego utworu w istotnych dla całokształtu Miłoszowego dzieła
kontekstach autotematycznych i, być może ważniejszych jeszcze, eschatologicznych, warto prześledzić autono-
miczne sensy niesione przez ten, pod wieloma względami zaskakujący wiersz.  

Utwór, nie bez powodu, rozpoczyna inwokacja skierowana do anielskich istot, inwokacja wzmacniająca
polemiczność wypowiedzi  podmiotu mówiącego i,  zarazem, podkreślająca  pewne charakterystyczne cechy, w
które religijna wyobraźnia ludów semickich wyposażyła niewidzialne byty duchowe, zwane aniołami. Miłosz, co
ciekawe, pozostaje w wierszu wierny temu obrazowi anioła, który został ukształtowany przez objawione księgi
Pisma Świętego i sprzeciwia się nowomodnym trendom pseudo teologii, pozbawiającej je nie tylko przynależnych
im,  w  myśl  przekazu  biblijnego,  atrybutów  zewnętrznych  (skrzydła,  białość,  eteryczność),  ale  wręcz
zaprzeczającej ich bytowości, sprowadzając je do roli symbolu. Jakby na przekór takim filozoficzno-teologicznym
rewelacjom,  anioł  Miłosza  pozostaje   zadziwiająco  zgodny  ze  stereotypowym (choć  równie  dobrze  można
powiedzieć  -  z  archetypicznym!)  wizerunkiem „anielskości”.  Na  razie  pozostawmy na  boku  pytanie,  po  co
Miłoszowi  taki  naiwny i,  co  tu  ukrywać,  nieco  archaiczny anioł  i  przejdźmy do  „otoczenia”  zewnętrznego
anielskich istot. Jego wyobrażenie wnosi z sobą wyraźne sensy eschatologiczne i istotne przeświadczenia natury
filozoficznej.

Mówiąc  najprościej,  właściwym  miejscem  przebywania  Miłoszowego  anioła  jest  „druga  strona”
rzeczywistości, określona jako „tam, gdzie na lewą stronę odwrócony świat”. „Druga strona” przypomina w swej
konsystencji arras (ciężka tkanina haftowana w gwiazdy i zwierzęta), jest więc po pierwsze, piękna, po drugie i to
chyba  pozostaje  dla  nas  istotniejsze,  oznacza  spełnienie,  czyli  raj.  Elementem  rajskim  jest  „oglądanie
prawdomównych ściegów”, a więc poznanie istoty rzeczywistości taką jaka jest ona naprawdę, w swym rdzeniu,
wyzwolona ze zmiennej, ulotnej zjawiskowości, dziejącej się  „na powierzchni” zdarzeń i przedmiotów. Jest to
więc rzeczywistość przemieniona i poddana prawom Królestwa. 

W tym miejscu nie od rzeczy będzie niewielki przeskok do innego wiersza Miłosza, z tego samego mniej
więcej  okresu  twórczości,  zatytułowanego  „Oeconomia  divina”  i  mówiącego  o  świecie,  który  rozpada  się,
pozbawiony boskiej zasady scalającej i ocalającej zarazem jego bytowość. Otóż miejsce zamieszkiwania aniołów
stanowi przestrzeń (musi to być przestrzeń, skoro anioły u Miłosza spacerują!), wyzwolona od przypadkowości i
dowolności, taka, której niezbywalnym atrybutem jest trwałość, w przeciwieństwie do doczesności, wystawianej
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wciąż  na  próbę  tymczasowości  i  nie  wolnej  od  groźby  unicestwienia  w  chwili,  gdy  człowiek  odrzuciwszy
wszelkie normy, zaczyna żyć „na własny rachunek”, zaprzeczając istnieniu Boga i danego przezeń porządku.

Konsekwencje odrzucenia Boga przez świat współczesny okazują się, w myśl utworu, zgubne zarówno
dla samego świata jak i - przede wszystkim dla człowieka, który stając wobec metafizycznej pustki, traci nagle
wszelkie  uzasadnienie  sensu  życia,  tak  w wymiarze  indywidualnym jak zbiorowym, społeczno-historycznym.
„Wydziedziczona z przedmiotów mrowiła się przestrzeń”, mieszkańcy Ziemi zaś utracili orientację w świecie
skazanym na rozpad,  na próżno usiłowali  własną mocą wyznaczyć kierunki ruchu i kierunki  wartości,  które,
oderwane od Zasady absolutnej, bezładnie udawały same siebie,  przedrzeźniając sens. „Oeconomia divina” to
szydercza  wizja  współczesnej  rzeczywistości,  okrutnej  w  oszałamiającym  pędzie  ku  samozagładzie,
reklamowanej jako pełnia i szczęśliwa  całkowita wolność, wyzwolona wreszcie od jakichkolwiek sankcji, od
związków z odpowiedzialnością za innych oraz z wewnętrzną prawdą rzeczy. Wolność - de facto - sprowadza się
tu do dowolności, co w efekcie owocuje powszechnym koszmarem „wszędzie było nigdzie i nigdzie, wszędzie” a
wszystko „okazywało się pustką, dymem na kliszy”. Nie trzeba dodawać, bowiem jest to aż nazbyt oczywiste, że
przedstawiona wizja ma charakter katastroficznej przepowiedni  kulturowej. 

Świat w wierszu „Oeconomia divina” przedstawia rzeczywistość wydziedziczoną, wyizolowaną z całości,
którą według zamysłu Boga objawionego w Księdze Rodzaju,  miało  stanowić kosmiczne uniwersum. Jest  to
zarazem świat  (i  to właśnie  miałoby w myśl utworu być przyczyną i istotą  jego dramatu),  w którym zostały
zerwane relacje między ziemią a niebem, między tym, co ludzkie a tym, co boskie, między człowiekiem a Stwórcą
i  Prawodawcą,  między sacrum a profanum wreszcie,  świat  utraconej harmonii  i porażonego języka,  świat,  w
którym „ogłoszono śmiertelność mowy”, a ludzie, na własne życzenie, pozostawieni samym sobie, stracili także
zdolność wzajemnej komunikacji, zrozumienia i duchowej łączności.

Dopowiedzieć należałoby, iż w świetle kulturowo-antropologicznej diagnozy, postawionej przez Miłosza
współczesności, winę za rozpad ponoszą, między innymi, działania  i koncepcje negujące istnienie rzeczywistości
duchowej,  co  w krótkiej  i  celnej  metaforze  zostało  wyrażone  w pierwszych  słowach  wiersza  „O aniołach”:
„Odjęto wam szaty białe, skrzydła, a nawet istnienie (...)”. Zanik, mówiąc po Witkacowsku, poczucia „dziwności
istnienia”, czego szczególnym znakiem i wyrazem miałaby być negacja tego, co nadprzyrodzone i niewidzialne,
jest dla Miłosza sygnałem kryzysu cywilizacji.

Jedna,  jeśli  nie jedyna z dróg odrodzenia,  a właściwie, najpierw, ocalenia,  przetrwania,  przywrócenia
właściwego porządku aksjologicznego, ontologicznego, moralnego, w końcu - epistemologicznego wiedzie przez
ponowne  odkrycie  sfery  duchowej.  Przywołanie  bytów  anielskich  (inwokacyjny  początek  wiersza!)  wraz  z
gorliwym,  wręcz  modlitewnym  zapewnieniem  „ja  jednak  wierzę  wam  (...)”  świadczy  o  zachowaniu  przez
lirycznego bohatera metafizycznej wrażliwości, na której zanik cierpi współczesność, a zarazem stawia przed nim
określone zadania, skoro  on właśnie, zapewne jako jeden z nielicznych, słyszy anielski głos i rozumie wezwanie,
skierowane do niego w „nadziemskim języku”.

Anioły z wiersza Miłosza rzadko pojawiają  się  na ziemi „krótki wasz postój tutaj”,  na ogół  bowiem
przechadzają się „oglądając prawdomówne ściegi”,    zachowują jednak, jak w Biblii, ścisłą łączność z ziemską
rzeczywistością, nakłaniając ludzki rodzaj do najprostszego dobra: „zaraz dzień, jeszcze jeden, zrób co możesz”.
Wolno  jednak,  nie  ulegając  bezpośredniości  i  prostocie  powyższego  wezwania,  zapytać,  co  oznacza  ono  w
szczególnej sytuacji bohatera lirycznego, którego, jak sądzę, wolno utożsamić z podmiotem autorskim, z samym
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Miłoszem, po prostu. Pojawia się zatem pytanie o pojmowanie zadań artysty w kontekście rozpoznawanego we
własnym wnętrzu głosu „z zewnątrz”, głosu cicho, lecz uparcie nawołującego „zrób, co możesz”. 

Czy to  ponaglające  wezwanie  ogranicza  się  do  przeświadczenia,  w równy sposób adresowanego  do
wszystkich ludzi  i  do każdego z  osobna,  przeświadczenia  o  konieczności  podejmowania,  przez   każdego na
właściwą dla niego miarę i we właściwym dla niego zakresie, działań przyczyniających się do pomnażania w
świecie  dobra,  czy  też  w  odniesieniu  do  bohatera  lirycznego  twórczości  poetyckiej  Miłosza  rozszerza  swe
znaczenia o sensy specyficzne, związane z pisarską misją?

Zdolność słyszenia głosu we śnie charakteryzuje proroków, czego wiele przekonywających świadectw
przynosi  zarówno  Stary  jak  i  Nowy  Testament.  Zdolność  tę,  niekiedy,  przypisują  sobie  również  poeci,  ci
zwłaszcza,  dla  których  dziedzictwo  romantyzmu  nie  straciło   atrakcyjności  i  mocy...  Nie  będziemy  się  tu
zastanawiać nad genealogią dzieła Czesława Miłosza, dość przypomnieć, że romantyczne wpływy są w nim bez
trudu rozpoznawalne, a sam poeta wielokrotnie powoływał się na swoje związki z tamtą tradycją. Rzecz jasna, nie
chodzi  tu  w żadnym wypadku  o  prostą  kontynuację  dziewiętnastowiecznego  wzorca,  lecz  -z  jednej  strony o
wejście w twórczy dialog ze spuścizną, z drugiej - o podjęcie i przekształcenie pewnych konstytutywnych dla
romantyzmu wątków i problemów. Wróćmy jednak do aniołów. 

W znanym utworze zatytułowanym „Ars poetica?”  znów  pojawia się postać anioła. Co prawda, sam
poeta ma wątpliwości,  czy wolno mu utożsamiać wewnętrzny głos, dyktujący słowa wierszy z głosem anioła,
niemniej  powstanie  tekstu łączy z  tajemniczym dajmonionem, instancją  nadrzędną wobec ratio,   sprawcą (?)
natchnienia, a może wręcz  - natchnieniem samym, rozumianym jako uosobiona łaska słowa. Poeta byłby więc
tym, któremu, jak prorokowi udzielany jest gotowy przekaz. Poeta to medium poddane „niewidzialnym gościom”.
Do niego jednak, do człowieka, należy rozpoznanie natury i charakteru owych przemawiających przezeń duchów.
Dlatego też, zapewne, pod adresem piszącego wystosowana została  znamienna przestroga: „Bo wiersze wolno
pisać rzadko i niechętnie, pod nieznośnym przymusem i tylko z nadzieją, że dobre, nie złe duchy mają w nas
instrument”.

Wiersz „O aniołach” nazywa te niebiańskie istoty „wysłańcami”. W takim ich pojmowaniu pozostaje
zresztą  Miłosz  zgodny,  dodajmy  na  marginesie,  z  ujęciem  teologicznym  oraz  intuicjami  biblijnymi.  W
tradycyjnych określeniach anioł bywa uważany za Bożego posłańca, przynoszącego na ziemię wieści szczególne,
ważne,  o  istotnym  znaczeniu  dla  dziejów  ludzkości  lub,  niekiedy,  dla  pojedynczego  człowieka.  Anioły
zapewniają  zatem  łączność  pomiędzy  niebem  a  ziemią,  a  ich  istnienie  pozostaje  w  ścisłym  związku  z
„opiekuńczym” planem Boga wobec świata. Teologia wyróżnia dwa podstawowe rodzaje aniołów: anioły dobre,
nazywane czasem aniołami światłości oraz anioły złe, upadłe, anioły ciemności, czyli diabły. 

Do tego właśnie podziału odwołuje się Miłosz, gdy mówi, nie wiadomo zresztą, do jakiego stopnia na
serio, skoro cały wiersz został opatrzony pytajnikiem, do tego więc rozróżnienia nawiązuje poeta, dając wyraz
świadomości, że także „złe duchy” mogą uczynić sobie instrument z człowieczego głosu. Można pokusić się o
przypuszczenie, że dzieła „pochodzące prosto z psychiatrycznej kliniki”, wspomniane z ironicznym przekąsem w
„Ars  poetica” skłonny jest uważać poeta za wytwory „szatańskie”. Ich demoniczność miałaby, jak sądzę, polegać
przede wszystkim na braku harmonii,  a  także na niezdolności  do wywoływania katharsis,  które to przeżycie,
wedle starożytnych jeszcze teorii, miało być znamieniem prawdziwej sztuki (do której, nawiasem mówiąc, nie
zaliczano  wcale  poezji...).  „Był  czas,  kiedy  czytano  tylko  dobre  książki,  pomagające  znosić  ból  oraz
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nieszczęście”,  stwierdza, nie bez pewnej melancholii,  poeta.  Czy zatem rola literatury nie została tym samym
określona? Mówiąc wzniośle, czy nie w ocalaniu człowieczeństwa chce widzieć poeta jej najistotniejszą funkcję?
Czy nie to stanowi jej powołanie,  by pomagać człowiekowi trwać pośród życiowych burz i  wybierać  to,  co
szlachetne,  mądre,  dobre?   Bardzo  to  konserwatywna,  można  by  powiedzieć,  koncepcja  zadań  sztuki,  tak
archaiczna  i  „naiwna”  jak  odmalowany w wierszu  „O  aniołach”  portret  niebiańskiego  posłannika...  Jak,  dla
niektórych, niemodny jest pogląd, że rzeczywistość istnieje naprawdę, nie jedynie w umyśle śniących ją, równie
nierzeczywistych  jak  ona  sama,  filozofów.  Pogląd  obcy  Miłoszowi,  stojącemu  niezmiennie  na  stanowisku
ontologicznego obiektywizmu, czemu wielokrotnie dawał wyraz, przywołując św. Tomasza z Akwinu. Jak się
wydaje,  jedno  z  zadań literatury miałoby,  w ujęciu  Czesława  Miłosza,  polegać  na  swoistym  potwierdzaniu
prawdziwości bytu (literackim  środkiem służącym temu celowi byłby, z pewnością, opis). 

Co wspólnego wszakże mają z tym wszystkim anioły? Nadeszła więc pora, aby odpowiedzieć na pytanie,
dlaczego  Miłoszowy anioł  jest  taki  tradycyjny,  nic  w nim polotu,  nic  awangardowości...  Najprościej  byłoby
powiedzieć,  że  anioł  „zgodny z  ortodoksją”  pasuje  do  tradycyjnego świata,  którego  obrońcą  jawi  się  poeta.
Tradycyjny,  stereotypowy  anioł  pozostaje  w  takim  ujęciu  koniecznym  elementem  pewnego  systemu
metafizycznego,  systemu  wypracowanego  w  obrębie  zachodniej  myśli  filozoficzno-teologicznej,  dla  której
podstawę stanowi z jednej strony Arystoteles, z drugiej, Akwinata. Anioł jest w takim układzie czymś, a raczej
kimś, jest przecież bytem osobowym, kto w świecie przedstawionym (odwzorowującym jakoś zawsze u Miłosza
świat prawdziwy!) jest gwarantem stabilności i poręczycielem sensu. Oczywiście, funkcję taką wyznaczył mu
Bóg,  o  tym  już  jednak  wiersz  Miłosza  nie  wspomina,  choć  zakłada  to  zapewne,  skoro  nazywa  anioły
wysłańcami...  Świat  pozbawiony odniesienia  do  absolutnej  zasady ulega  u  Miłosza  rozpadowi.  Rozpoznanie
głosu anioła, głosu wzywającego do dobra i do utrzymania kontaktu z Dobrem, może być szansą na ocalenie
rzeczywistości, zarówno w podstawowym wymiarze - ontologicznym, jak i nie mniej ważnym wymiarze aksjolo-
gicznym, umożliwiającym tak orientację w świecie, jak i budowanie relacji interpersonalnych. 

Gdyby  więc  uczestnicy  apokaliptycznych  wydarzeń  z  wiersza  „Oeconomia  divina”  usłyszeli  „głos
anioła”, ich świat byłby, przypuszczalnie uratowany. Poeta pozwoliłby mu trwać w przekonaniu, iż racją istnienia
jest Sens odnajdywany w tym, co pozostając ukryte dla oczu, stanowi zarazem najgłębszą podstawę wszystkiego.
Anioły u Miłosza „spacerują, oglądając prawdomówne ściegi”. Czy zdanie to poza swoim niewątpliwie żartobli-
wym wydźwiękiem, nie  wyraża eschatologicznego przeświadczenia  o tym, że dopiero „druga strona” odsłoni
rzeczywistość  w  całej  prawdzie,  w  całym  pięknie  i  w  pełnej  harmonii,  dostępnych  „chwilowo”  jedynie
„przechadzającym się - po niebieskich ogrodach - aniołom”?

Tymczasem, pozostaje zadaniem poety ocalanie (resztek?) harmonii, a udać może mu się to w takim
stopniu, w jakim pozwoli, „by dobre, nie złe duchy miały w nim instrument”.... Może zresztą, skoro tak naprawdę
nie wiadomo, czy dajmonion jest aniołem, to właśnie jemu, poecie, wypada przejąć  u schyłku stulecia rolę
anioła?  Nie ma już przecież proroków, „siwy staruszek” z wiersza o końcu świata „byłby prorokiem, lecz ma
inne zajęcie”, jeszcze tylko poeta słyszy we śnie wezwanie, a może - inaczej - jeszcze tylko poeta jest ostatnim
aniołem i ostatnim prorokiem ludzkości? I jeszcze tylko on, poeta, wskrzesza ludziom anioły, którym świat odjął
zarówno białe szaty jak i nawet istnienie... Stąd „wskrzeszony”, przywrócony kulturze anioł musi być właśnie taki
jak w wierszu – anielski...
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Jerzy Afanasjew 

POŻAR

Las wokół  mnie  palił  się.  Biegłem coraz  szybciej,  bose moje  nogi  parzył   gorący  popiół.   Drzewa
skwierczały od gorąca, a żywica skapywała  z  rozgrzanych  gorącem  pni.  Czasem przemykały obok spłoszone
zwierzęta,  ptaki  uciekały  w powietrzu. Wiatr ognia smagał  suchą  trawę,  która  tonęła w gryzącym dymie.
Gdzie nie spojrzeć  - ogień i ogień. Nie wiem, w jaki sposób znalazłem się w  tym  gorejącym  lesie, rano jeszcze
pracowałem w moim biurze.  Biegłem  przed  siebie   co   sił   w  nogach,   czasem o ciało  moje  zawadziła
rozżarzona żagiew. Wreszcie znalazłem się na polanie. Tu  dymu  nie  było.  Wśród krzewów stał ustawiony
fortepian, na którym  ktoś  grał.  Podszedłem bliżej. Zobaczyłem mężczyznę, z jasnymi skrzydłami i domyśliłem
się, że jest to anioł. Mężczyzna patrzył  na  mnie i grał swój koncert. Dym jednakże zaczął wokół nas  gęstnieć,  a
ogień otaczać ze wszech stron. Mężczyzna wziął mnie  i  posadził  na  swoje  ramiona. Po czym wzbił się w górę.
Ogień  obejmował  właśnie  ciemny fortepian. Poprzez dym nic nie widziałem.  Czułem  tylko  wolny  trzepot
jego jasnych skrzydeł. "Jest pan piękny" - powiedziałem. 

WIELKI WÓZ

Od dłuższego czasu płynąłem, wpatrzony w gwiazdy na niebie. Ręce moje  łagodnie  rozwierały  wodę,
morze  było  bezkresne. Wokół ciemność,  a  ja  sam,  bez  ludzi  i  wszelkiego ratunku. Brzeg opuściłem   przed
kilkoma  godzinami,  płynąc  po  przygodę  z gwiazdami.  Wiedziałem,  że  jest  to  moja  ostatnia  podróż  i
godziłem  się  z losem. Płynąc myślałem o domu i pozostawionej w nim  rodzinie.  Daleko  na  brzegu  biły
dzwony i zegar na pewno wskazywał  późny  wieczór.  Lekki  wiatr  fałdował wodę, gwiazdy świeciły  mocnym
blaskiem. Słyszałem wokół łagodny szmer morza, jego  tafla była spokojna jak ciemne lustro. Wydawało mi się,
że płynę  już  całe życie, czułem się zmęczony. Wielki Wóz lśnił na niebie,  a  ja wpatrzony weń wolno
przebierałem rękoma. W pewnej chwili  poczułem  pod nogami piasek. Tak, to była wyspa, mała wysepka z
piasku. 

Jakież  było  moje  zdumienie, gdy dostrzegłem na niej w świetle migocących  gwiazd  stojący  wóz.  Był
taki sam jak w gwiezdnej konstelacji.  Wpełzłem  na niego, cały drżąc z zimna. Czułem, że tak  tu  pozostanę,
zdany  na  fale, które przybierały na sile. Wokół  panowała  ciemność,  a  ja myślałem o moim domu. W pewnej
chwili  poczułem,  że  na  mój  wóz  wspina  się  jeszcze  jeden wędrowiec.  Przyjrzałem  się  mu bacznie. Był to
anioł. Miał mokre skrzydła  i  ciężko  dyszał. Wskazywał na niebo i lekko poruszał skrzydłami. Oparłem się o
szczebliny wozu i patrzyłem w górę. Na niebie wozu już nie było i  wschodził  księżyc,  ukazując niespokojne
fale,  które pokryły moje morze, spragnione wraz ze mną  długiego snu. Milczeliśmy oboje, wiedząc, że nie mamy
sobie nic  do  powiedzenia. Siedzieliśmy na wozie i bujaliśmy nogami w powietrzu. 
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Od  kiedy  duch  mój  opuścił  ciało, wędrowałem wśród podobnych niematerialnych postaci, podążając
w kierunku Ostatecznego Sądu. Tłumy  podobnych  dusz  stały w długich kolejkach przed bramą, a tam zapadały
wyroki. Cieszyłem się,  że być może spotkam niedługo moją  zmarłą rodzinę.  Owinięty szalikiem, by się nie
przeziębić, stałem  i  ja,  wyczekując  spotkania  z Bogiem. W pewnej chwili poczułem  silne  pchnięcie,  brama
się otworzyła i znalazłem się sam  na  sam  ze  Stwórcą.  Bóg o nic mnie nie pytał, wszystko wiedział,  znał każdy
mój uczynek i każdą myśl. Zapadła decyzja, aby  mnie skierować do czyśćca. Poprowadził mnie anioł zbrojny w
miecz.  Pomyślałem  o moim  ciele  pozostawionym na ziemi i już znalazłem  się w  smutnym  ogrodzie, w
którym błąkały się dusze podobne do mnie. 

Wszyscy  milczeli  cicho  popłakując, ogród pełen był szlochów i pojękiwań. Tu znalazłem wszystkie
książki  przez  siebie  napisane,  a   na   nich  czerwone  podkreślenia,  jakby cenzury.  Nie  obchodziły mnie  one
jednakże,  wydawały  się teraz zbyt materialne i zbyt odległe od stanu moich myśli. Błąkałem się po ogrodzie,
omijając inne  dusze,  a  wśród  nich  szukałem znanych mi osób. W pewnej chwili  dostrzegłem  swego  ojca,
który podobnie jak i ja szukał mnie  wzrokiem.  Zbliżyłem  się doń i w milczeniu patrzyliśmy na siebie.  W
pewnej  chwili  ojciec mnie dotknął i tak trwaliśmy, myśląc o popełnionych za życia grzechach, które skierowały
tutaj nasze  kroki. Ale pilnujący porządku anioł rozdzielił nas i znów błąkaliśmy  się  wśród samotnych ścieżek
ogrodu i jego pagórków, sami,  na  zawsze  sami  i sami,  nie rozumiejąc, co też znaczy tutejsza wieczność i ten
ogród zieleniejący w półmroku. 

POSŁANNICTWO 

Wsłuchiwałem  się  od  dłuższego  już  czasu  w  łopot  własnych skrzydeł.  Leciałem  z  pewną misją ku
ziemskim troskom, wysłany kilka  dni  temu.  Wolno  przemijały  obłoki,  czas płynął, a ja podążałem  ku  swemu
celowi.  Wiedziałem,  że  kwiat,  który mi przyjdzie  zerwać, rośnie samotnie na małym wzgórzu, wśród wielu
innych  kwiatów.  Jako  anioł  znałem dokładnie jego położenie i oczyma  duszy  widziałem  go  dokładnie.
Czemu wysłano mnie z tą misją,  nie  wiem,  nigdy nie pytam o cel moich poruczeń, jestem tylko   ich  biernym
wykonawcą.  Ludzie  uważają  mnie  za  coś boskiego,  owszem, potrafię się opiekować ludźmi, ale to odrębne
zagadnienie.    Gdyby  mnie  poproszono,   być  może,  wygłosiłbym referat  na ten temat, ale nie wiem, czy
uzyskałbym pozwolenie na to od moich zwierzchników. 

A więc leciałem z zamkniętymi oczyma i słyszałem muzykę własnych skrzydeł.  Z  daleka  mijał  mnie
samolot,  ale  nikt  mnie nie zauważył.  W  pewnej  chwili poczułem, że jedno z moich skrzydeł źle  się  otwiera.
Doznałem  także  gwałtownego  bólu.  Na  szczęście  byłem  już  niedaleko  celu.  Opuściłem się  niżej,  szukając
wzrokiem mego  kwiatu.  Wreszcie  go  zobaczyłem.  Stanąłem  zmęczony  na wzgórzu,  szaty  rozwiewał  mi
wiatr.   Podniosłem oczy ku niebu.  Wiedziałem,  że mam złamane skrzydło i że przyjdzie mi na skutek tego
pozostać na ziemi. Biały kwiatek, który miałem zerwać, rósł u  moich  stóp, a ja w takich okolicznościach nie
wiedziałem, co mam   z  nim  uczynić.  Odczuwałem  wyrzuty  sumienia  z  powodu niespełnionego  obowiązku,
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usiadłem  więc  obok  i  oddałem się modlitwie. 
I z przerażeniem dostrzegłem, że zamieniam się w człowieka. Moje niebo  milczało, łagodnie sunęły

obłoki, a ja obserwowałem swoje starcze dłonie. 

JESIEŃ

Cicho  płonęły  świece.  Kościółek  stał  samotnie w polu, wokół pusto,  jesienna pogoda. Człowiek,
który się do budowli zbliżył, był  młodym  mężczyzną.  Wszedł  do  kościoła trzymając w rękach zawiniątko,  w
którym  była  świeca.  Zbliżył  się do ołtarza i zapalił  ją.  Jakież  było  jego zdumienie, gdy zobaczył anioła. Anioł
siedział na ławce i smutnie patrzył przed siebie. 

- Łączymy się dziś wszyscy myślami, patrząc na płomienie naszych świec  - rzekł anioł. Po czym znikł, a
młodemu mężczyźnie wydało się,  że  jest o coś bogatszy. I choć nie miał pieniędzy, raźnie ruszył  przed  siebie,
a  kościółek przestał  mu się wydawać taki  samotny.   Na  ziemi  leżały  pożółkłe   liście,  gonione jesiennym
wiatrem. 

[Opowiadanie  "Pożar"  z tomu "Lustro  porosłe  mchem",  Wyd.  Literackie,  Kraków 1985;  opowiadania:  "Wielki  Wóz",
"Wieczność", "Posłannictwo" i "Jesień" z tomu "Miasto Chleba",  Wyd. Morskie, Gdańsk 1990]
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Gorące, letnie popołudnie...

Albert Kunz

Gorące, letnie popołudnie

Bardzo długo zastanawiałem się, czy opowiedzieć tę historię. Pomimo że jest ona prawdziwa, połowa
bliźnich nie uwierzy w nią najprawdopodobniej ze względu na opisane wydarzenia. Druga zaś połowa, mimo iż
dopuści możliwość zaistnienia historii, będzie broniła się uznać za prawdziwe słowa wypowiedziane przez
głównego bohatera. Stwierdziłem jednak po latach, że nie mogę robić tajemnicy z najbardziej niesamowitego
spotkania w moim życiu tylko dlatego, że wśród ludzi funkcjonują stereotypy myślenia. Nie zostałem też
zobowiązany przez nikogo do milczenia w tej sprawie, no i nie tylko ja sam otarłem się tamtego gorącego,
letniego popołudnia o Tajemnicę Istnienia.

Tak więc było gorące, letnie popołudnie. Wraz z Wieśkiem i Dudusiem szedłem gościńcem pokrytym
popękaną od skwaru okrywą glinianą z Naszego Miasteczka nad Naszą Rzekę. Co chwilę któryś z nas od niechcenia
wysuwał przed siebie to prawą, to lewą nogę i popychał nią toczącą się przed nami beczkę piwa. Upał zelżał już i
było bardzo miło. Szliśmy sobie powoli, paląc papieroski. Duduś dźwigał na ramieniu torbę z zakąską – niezbyt
obfitą, ale smaczną i pięcioma małymi, pękatymi kufelkami z grubego, rżniętego szkła.

- Ciężko, choroba! - stęknął nagle Duduś. -Powiedzcie, dlaczego kazaliście mi wziąć pięć kufli, jeżeli nas
jest tylko trzech?

- Ten tylko narzeka - westchnął Wiesiek.
- Oj, Duduś - pokiwałem z politowaniem głową. - Przecież może przyjść któryś ze znajomych, lub fajnych

nieznajomych. I co wtedy, mamy ich poczęstować w liściu łopianu, a może zamierzasz się z tym kimś dzielić
kuflem?

- Eeee - skrzywił się Niechudy. - Kogo dziś nad rzekę przyniesie? Wacek wyjechał, Leszek u gaździny w
górach, pewnie naprawia miejscowemu proboszczowi zamek do piwnicy. Andrzej, odkąd się ożenił, ma gdzieś
Nasze Miasteczko, Naszą Rzekę i nas samych, a Witek...

- Wiemy, co Witek - przerwałem mu.
- No to po co te kufle?
- Jeden możesz, jak znam twoją niesłychaną sprawność manualną, rozbić. Drugi niech będzie dla Anioła

Piwa - zażartował Wiesiek.
Duduś zamilkł naburmuszony. Torba z kiełbasą i kuflami obijała mu się boleśnie i donośnie o tłuste udo.

Niebawem skręciliśmy z wysuszonego gościńca w boczną ścieżkę, prowadzącą już bezpośrednio na kamienisty
brzeg Naszej Rzeki. Pchnięta teraz przez Wieśka beczułka zaczęła z głośnym grzechotem toczyć się coraz szybciej
ku leniwej, ciemnozielonej toni.

- Stój! - krzyknąłem i zabiegłszy drogę pojemnikowi, zatrzymałem go nie bez trudu. - A ty dokąd?
Popływać?
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Grubas tymczasem ułożył delikatnie sakwojaż na skrawku trawiastej polanki wśród wiklin. Otworzył go i
wyjął zawiniętą w papier kiełbasę, powąchał, pokiwał głową z uznaniem, rozwinął z jednej strony i nadgryzł.
Błogość niezmierna rozlała się po jego obliczu, ale zauważył nasz wzrok i odłożył produkt na bok. Następnie
wyciągnął kufelek. Spojrzał nań pod światło, dmuchnął do środka i stęknąwszy rozdzierająco, podniósł się z
murawy.

- Zakurzony - rzucił w naszą stronę i ruszył ku rzece.
Czekaliśmy na najgorsze. I rzeczywiście. W połowie kamieńca noga się Niechudemu omsknęła na dużym

głazie a wyrzucony ze sporą siłą w powietrze kufel, zatoczywszy wzorowy balistyczny łuk, grzmotnął radośnie o
jedyną skałkę wyrastającą z przeciwległego brzegu. I wtedy nastąpiło z brzękiem jego cudowne rozmnożenie.

- Słowo ciałem się stało - rzekł Wiesiek w zadumie.
Popatrzyłem na niego z podziwem.
- Prorok! - rzekłem z szacunkiem. - Teraz tylko czekać na tego, jak to powiedziałeś, Anioła Piwa?
- Anioła, anioła - wkurzył się Duduś. - Kraczecie, a potem tak to się kończy!
Wkrótce ognisko płonęło, beczka stała umocowana płaskimi kamieniami z wbitą w szpunt pipą, a w

naszych rękach złociły się pękate kufelki. Nastrój po pierwszym łyku nam się poprawił, zaczęliśmy opowiadać
dowcipy.

I wtedy usłyszeliśmy jak coś wielkiego, ciężkiego i potężnego przedziera się w naszym kierunku poprzez
wiklinowe zarośla. Zamarliśmy. To coś było coraz bliżej. Wtem najbliższe krzaki rozchyliły się i... Zobaczyliśmy
uśmiechniętego chłopaka w naszym wieku, ubranego w wypłowiałą, zarzuconą na opalone ramiona koszulkę i jasne
szorty. Mimo dość nietypowego wyglądu, wzbudził w nas sympatię. A wyglądał tak: był bardzo jasnym blondynem
o białych jak śnieg włosach. Gdyby nie to, że był opalony na piękny, lecz rzadki, bursztynowy kolor,
powiedziałbym, iż jest albinosem. Jego wesołe oczy były prawie zupełnie przeźroczyste.

- Cześć - powiedział radośnie, a nam wydało się, że znamy go od niepamiętnych czasów i jest nam w jakiś
nieokreślony sposób bliski. - Poczęstujecie mnie piwkiem?

- Oczywiście - odwzajemniłem uśmiech. - Siadaj, mamy wolny kufel, piwo dobre, chłodne.
Blondyn usiadł, a my po kolei podaliśmy swoje imiona. Przy każdym z nich gość grzecznie skłaniał głowę,

tonącą w mlecznych lokach. 
- A ty? Jak masz na imię? - spytał ciekawie Duduś.
- Nie mam szczególnego imienia - odrzekł zapytany. - Ale czując, że drzemie w was dusza poetów, powiem

wam coś. Jestem Aniołem Piwa.
Duduś zakrztusił się pociągniętym łykiem, a Wiesiek szepnął do mnie ze zbolałą miną:
- Taki sympatyczny i uszkodzony, mam nadzieję, że noże zostawił w domu.
- Wiesz - powiedziałem - fajny kawał. Nawet, nie obraź się, jesteś z grubsza podobny do kufla piwa. Ta

karnacja i te włosy jak pianka.
- No, a jak mam wyglądać? Jak marchew?
- Czyli mówisz, że jesteś aniołem - wszedł w słowo Wiesiek. - A gdzie skrzydła?
- To jest mój wygląd dla was. Prawdziwego, wybaczcie, nie zobaczycie.
- Tak się też domyślałem - znacząco rzekł Niechudy. - Ale dlaczego mówisz, że jesteś Aniołem Piwa? Czy

piwo ma swojego anioła? Stróża?
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- Nie Anioła Stróża. Tych mają tylko ludzie. Anioła swojej Istoty.
- No dobrze - zgodziłem się. - Czyli wszystko ma anioła? Za przeproszeniem, kupa też?
- Ech, niedowiarkowie - znów promiennie uśmiechnął się nieznajomy. - Każda rzecz, każda osoba, które

spełniają swoją istotną w świecie rolę, każda istotna czynność, dzieła sztuki wreszcie, posiadają swoją Istotę Rzeczy,
a Ona posiada swojego Anioła. Kupa natomiast jest smętną i brzydko na ogół pachnącą pozostałością po rzeczy,
która posiadała swojego Anioła.

- A cóż się dzieje z Aniołem, na przykład jabłka, gdy je zjemy?
- Gdy zjecie coś, Anioł Istoty znajduje się w was i posila was. Kiedy strawicie jedzenie - Anioł odlatuje.
- Dobra! - wczuł się w rolę Wiesiek. - A gdzie wasza potęga? Czemu bezkarnie was wchłaniamy?
- Bezkarnie? - zdziwił się nowy kolega. - Spróbuj wypić taką beczkę w pojedynkę. Naraz!
- A mleko?
- Wypij pięć litrów. Zobaczysz!
- Kurcze. Mądry gość, fajny kumpel, a pieprznięty - jęknął Niechudy.
- Czy Anioł Porteru też istnieje? - spytałem podchwytliwie.
- Ja jestem Aniołem Piwa. Porter to też piwo.
- Ale porter jest ciemny, a ty jasny - nie ustępowałem.
- A co, jestem diabeł, żeby być ciemny? - zdziwił się nasz anioł.
- No nie - przyznałem. - Chciałbym, będąc muzykiem, zobaczyć się z Aniołem jakiegoś dobrego utworu.
- Niestety. Można zobaczyć tylko anioła rzeczy materialnej. Aniołowie poezji, muzyki, sztuk teatralnych,

dzieł plastycznych zawsze są niewidzialni. Ale będąc muzykiem, pewno odczuwasz ich obecność, mimo że tłamszą
ich tak zwani „znawcy”.

- Czy one są wieczne?
- Tak. Ale nie trwają w dziele na zawsze. Chłoną jego wykonanie, chłoną jego odbiór, interpretację. Jeśli

dzieło skostnieje, jest odbierane lub wykonywane szablonowo, jeśli ktoś uzurpuje sobie prawo do jedynej właściwej
interpretacji i zmusza innych do podporządkowania się temu, Anioł odlatuje i dzieło umiera. Pada jak strucla! Wiem,
że do odlotu szykuje się już Anioł Muzyki Chopina. Szkoda.

- Ja wiem, czy szkoda? - parsknął Duduś. - Nigdy nie lubiłem tego harfisty.
- Duduniu - rzekł Wiesiek z politowaniem. - Chopin był pianistą, nie harfistą.
- To czemu na pomniku w Łazienkach gra na harfie? - zdziwił się Niechudy. - A do tego kolega, tego, Anioł

zaczyna truć, a to źle wpływa na moje trawienie. Dydaktyk, cholera! Szkoda, że nie rozbiłem również drugiego
kufla.

- Chodzący żołądek - stwierdził smutny fakt nasz nowy kompan. - Nie lubi grubasek aniołka? Wolałby
pogadać z diabełkiem? O gotowaniu? Smoły?

- Niby anioł, a złośliwy jak małpa. Całujcie mnie gdzieś - powiedział Duduś i zaczął z uwagą opiekać
kiełbaskę.

- Z tego co mówisz - zwróciłem się do Anioła - wnioskuję, że do kas LOT–u powinny stać całe kolejki braci
anielskiej z neseserkami.

- Niestety, musimy zapychać na własnych skrzydełkach. Wewnętrzny Kodeks Honorowy!
- A powiedz mi o Aniołach Instrumentów Muzycznych.
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- Póki instrument gra, Anioł jest. Potem, gdy rozkład instrumentu pogłębia się, materiały starzeją i psują,
Anioł odlatuje i instrument też umiera.

- Z gromnicą w łapie - złośliwie warknął Niechudy i wrócił do kiełbaski.
- A zabytkowe organy? Grają kiepsko, ale są dziedzictwem kultury „z zachowaną substancją zabytkową”.
- Zabytkowe organy? Z zachowaną substancją z siedemnastego, powiedzmy, wieku? Toż to są po prostu

stare organy. Zepsute. Anioł dawno odleciał. Zostało sztucznie konserwowane truchło! Nie instrument!!!
- Eeee, a dziedzictwo?
- Bracie! Czy zepsute, stare mleko w kartonie, to dziedzictwo?
- Czyli co robić?
- No cóż. Żeby przybył Anioł, trzeba by dać do muzeum wszystkie zużyte części. Zrobić w ich miejsce

nowe. Według wzorów.
- A to stare brzmienie? Podobno to tak niegdyś brzmiało.
- A stare mleko w kartonie? Też tak przed dwoma laty pachniało i smakowało???
- Może i masz rację? — zastanowił się Wiesiek. - A na pewno fantazję.
- Ludzie! Dość gadania! Piwo traci pióra, eee, chciałem powiedzieć, pianę! - włączył się znowu grubas.

Wypiliśmy jeszcze po kufelku.
- Dziękuję wam - powiedział nasz towarzysz. - Na mnie już czas. Nie mówię żegnajcie, gdyż dokąd

będziecie pić piwo, będę bardzo blisko was.
Wstał i poszedł z powrotem przez wikliny. Patrzyliśmy za nim i w pewnej chwili wydało nam się, że za

zaroślami coś nagle rozbłysło bursztynowo i złociście.

Kiedy kolejny raz udałem się w zarośla celem dopełnienia odwiecznego rytuału picia piwa, bezwiednie
skierowałem swe kroki ku miejscu, gdzie dwa razy przechodził nasz dziwaczny gość. Odczuwszy wielką ulgę po
pozbyciu się nadmiaru płynów z organizmu odwróciłem się i ujrzałem zaczepione o delikatną wiklinową witkę
czterdziestocentymetrowej długości pióro. Pióro o bursztynowej barwie z gęstą, mlecznobiałą kępą puchu u nasady.
Pióro pachnące piwem, lasem, rzeką i wiatrem. Żaden ze znajomych ornitologów nie umiał mi powiedzieć, od
jakiego ptaka pochodzi. Możliwe, że jakiś mutant odwiedził Nasze Miasto.

Pióro to przechowuję do dzisiaj i kładę na stole, ilekroć mam zamiar napić się piwa. W towarzystwie, czy
sam. Chociaż, zawsze mi się wydaje, że w tym ostatnim wypadku, także nie jestem sam.

Kraków, październik 1997
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Ewa Kuczkowska

Siedem skarg na Anioła 

1. 
- Anioł uderzył mnie w twarz. 
- To niemożliwe, anioły tego nie robią. 
- Robią, robią, biją po głowie skrzydłami i to jak! 
  Sama zobacz, pewnie zostały ślady, i tu, i tu... 

Wskazywała palcem oczy, usta, nos i uszy. 

2. 
- Anioł mnie przewrócił. 
- Chyba podtrzymał. 
- Nie, przewrócił. 
  Szłam sobie przebierając w powietrzu nogami, 
  a on podfrunął i hop! 
  postawił mnie do góry głową. 
  Co ja zrobię w takim dziwnym świecie? 

3. 
- Anioł wyłączył mi dzisiaj radio. 
- Jak to wyłączył? 
- Normalnie, przekręcił gałkę i już. 
- No, i co zrobiłaś? 
- Wiesz, to dziwne, sama zaczęłam śpiewać. 

4. 
- Anioł mnie okradł.
  Zabrał mi oszczędności całego życia. 
- A co oszczędzałaś przez całe życie? 
- Siebie. 
- Czy dał ci coś w zamian? 
- Tak, mnie. 
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5. 
- Patrzyłam na brudną ulicę, psy wąchające śmietniki 
  i czułam jak ogarnia mnie przygnębienie. 
  Wówczas przyfrunął Anioł i zasłonił mi skrzydłami okno. 
  Krzyknęłam: "sio, uciekaj!" 
  A on odśpiewał radośnie: "sio, uciekaj!" 
- I co? 
- I uciekło. 

6. 
- Anioł mnie obudził. 
- To chyba dobrze. 
- Nie, bo gdy się obudziłam, od razu poczułam głód. 
  Pomyślałam: "skoro tak, to niech mnie teraz nakarmi". 
- I nakarmił? 
- Nie, powiedział: "Ja cię tylko obudziłem, 
  o pokarm musisz prosić głód." 

7. 
- Anioł nie lubi, gdy czytam Biblię. 
- Skąd takie przypuszczenie? 
- Stąd, że ilekroć biorę Księgę do ręki, 
  on natychmiast próbuje mi przeszkadzać. 
- A co robi? 
- Wysokim głosem śpiewa: "Gloria!".

E. Kuczkowska
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Pożegnanie

Remigiusz Grzela

Pożegnanie
I 
Czekała  na  Boga.  Już  nie  była dzieciom potrzebna. Zawadzała tylko. Czuła się też nie najlepiej. 
Czas  najwyższy  umierać  -  mówiła  do  siebie.  A  co jak mnie rozłoży,  albo  jak zacznę błądzić? Kto

będzie miał czas się mną zająć?  Nie  chcę być nikomu kłodą u nogi. Po co zawadzać? Po co zawadzać? 
W  lustrze już coraz słabiej rozpoznawała patrzącą na nią kobietę. Pomarszczoną i siwą. 
Uklękła   przed  łóżkiem.  Nikt  już nie  klęka przed łóżkiem. Nawet  wnuki.    Czasy  się   zmieniają.

Wszystko  nie  tak.  Uklękła  i poprosiła Boga żeby pozwolił jej umrzeć. 

II 
Ubrała  najładniejszą  suknię  -  w czerwone kwiaty. A co. Niech wiedzą,  że  była elegancka. Długie,

śnieżne  włosy  upięła  w  kok.  Na   policzkach   roztarła  szminkę.  Ostatnio   była   dosyć  blada.  Założyła
"nowiusieńkie"  pończochy i "nowiuśkie" buty. Miała je założyć dopiero na odpust, ale   co  tam  odpust.  Nawet
"wyparafinowała  się"  -  to też jej słowo - na taką okazję. Jak powita Boga, to będzie wiedział, że ona nie byle
kto. Usiadła na łóżku.  Zegar  głośno  odmierzał  czas, ale już nie dla niej. Bo przecież  nie  była  z  nikim
umówiona,  ciasto nie siedziało w piecu. 

Wczoraj  śnił  jej  się  Anioł.  Piękny,  smukły  -  prawie  jak panienka.  I wszystko dokoła było takie
piękne - duże ogrody - i chabry  i  maki  i  róże.  I  nic  nie  mówił. I ona nie mówiła. Nadziwić się nie mogła. 

Właściwie  o  niczym ważnym nie myślała. Może wspominała jedynie Kaziula.  Dobrze  im  było ze sobą.
Podporę w nim miała. Poznali się  na tańcach, w remizie. Stały z siostrą pod ścianą. Podszedł z kolegą. Nawet
przystojny był. Tak wtedy pomyślała. 

- Zatańczą panie z nami? 
Spojrzała na Irę. Ta uśmiechała się tylko. 
- Nie. My nie tańczymy. 
- Nie tańczymy - potwierdziła Ira, kiedy ją szturchnęła. 
- Ale może jednak? - zapytał. 
- No właśnie, może jednak? - odezwał się ten drugi. 
- Nie tańczymy z nieznajomymi - mówiła już trzeźwiej. 
- Kaziul jestem. Kazimierz, znaczy się. Miło panie poznać. 
- Zdzichu - dodał ten drugi. 
No  to  zatańczyły. Co miały się nie zgadzać. Potem zapytał czy może  odprowadzić. A ona mieszkała

przez płot z remizą. A jednak odprowadzał przez trzy godziny. Spotkali się jeszcze parę razy i dostał powołanie.
Pisał. Po wojsku przyjechał i poprosił o rękę. Zupełnie niespodziewanie. 

-  Musimy  się  namyślić - powiedziała mama, jakby to o jej rękę chodziło. 
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Poszły do kuchni.
- I co? 
- Nie wiem. 
- Podoba ci się? 
- Może i podoba. 
- Chcesz go? 
- Bo ja wiem. Chyba chcę. 
-  Głupia  jesteś. Wiesz kto on? Z Polski przyjechał. Znasz jego rodzinę?! 
- A co rodzina? 
- Oj głupia, głupia, jeszcze będziesz płakać - krakała mama. 
Okazało  się,  że wcale taka głupia nie jest, bo z Kaziula był chłop  jak  się  patrzy. Wszystkie baby jej go

zazdrościły. I do tańca  i do różańca i do pracy. Tylko żył krótko. Piorun w niego strzelił. I tyle jej po chłopie.
Całe życie sama. Dla dzieci. 

Ktoś zapukał do drzwi. Otworzyła. 
- Pożycz pół szklanki oleju. Sklep zamknięty - mówiła Krygierowa trzymając  w ręku szklankę. Poszła do

kuchni,  Krygierowa za  nią.  Opowiadała  o Jędrzejczakowej,  co to niby dała  na zapowiedzi.  -  W tym wieku!
Jeszcze  chłopy  jej  w głowie. Jestem dziesięć lat młodsza  i za dziadami się nie oglądam, a ona lata za nimi z
wywieszonym językiem. Wstydu nie ma! - oburzała się. 

Czy obchodziła ją Jędrzejczakowa i zapowiedzi? Czekała przecież na Boga. Dopiero teraz Krygierowa
zauważyła odświętne ubranie. 

- Jedziesz gdzie? 
- Czekam - odpowiedziała krótko. 
- Marysia przyjeżdża? 
- Nie. Marysia nie. Na Boga czekam - mówiła jakby nigdy nic. 
Krygierowa nie  zrozumiała.  Obraziła  się.  Nawet oleju nie  wzięła.  Wychodząc mamrotała  jeszcze,  do

siebie. 

Znowu usiadła na łóżku. Ręce położyła na kolanach. I patrzyła na czas,  który  płynął  za  oknem. Bo
właśnie zmierzchało. Tak jak wczoraj wieczorem, gdy przyśnił jej się Anioł. 

III
Obudziła  ją burza. Pomyślała: To pewnie Bóg. Nawet nie wyjrzała za   okno.   Spojrzała   w  lustro.

Włosy  potargane.  Sukienka pognieciona.   Tak  przecież  nie  może witać Boga.  Upięła włosy. Uprasowała
sukienkę   w czerwone  kwiaty.  Przygotowana  usiadła  na  łóżku.  Położyła  ręce  na  kolanach.  A  burza  szalała.
Zdziwiła się, że  zegar  tak  cicho  bije. Pewnie Bóg tłumi czas. Spojrzała na ciemne  szyby  i  dopiero  wtedy  się
zerwała. Boże! Kurnik nie zamknięty!  Matko  Bosko!  Kury się potopią. Narzuciła płaszcz i wybiegła. 
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Kury tuliły się do siebie. Łatwiej tuląc się do kogoś. 
- Moje biedactwa. Cip, cip, cip. Paniusia nie da zginąć. 
Rzuciła  im  trochę  ziarna.  Niech  mają. Zamknęła drzwi. Długo męczyła  się z kłódką, bo klucz nie

chciał wejść. Strugi deszczu spływały  jej po plecach, aż na pośladki. Gdzieś we wsi trzasnął piorun. Komu zabił
chłopa? 

Rozebrała  się.  Założyła  ciepły  sweter,  prezent od Marysi, i dresowe spodnie, które w zeszłe wakacje
zostawił Piotr. Sukienkę powiesiła  na  sznurku,  przy  piecu. Sama też przytuliła się do pieca.   Łatwiej   tuląc
się.   Nie  było  mowy  o  umieraniu, przynajmniej nie teraz. Uklękła wpatrzona w Matkę Boską, wiszącą nad
łóżkiem. Prosiła Boga żeby poczekał. Do jutra - aż wyschnie sukienka w czerwone kwiaty. 

IV
Otwierała kurnik i dopiero wtedy skarciła się, że nie pomyślała, co  będzie  z  kurkami.  Czemu  one

winne. Odchowa je, zarżnie i zaprosi  rodzinę  i sąsiadów na pożegnalny obiad. Zdjęła z linki sukienkę i uwiesiła
ją w szafie. 

V
W niedzielę ósmowym autobusem przyjechała Ania. Choć siedziała w oknie  i  wypatrywała kto idzie ze

wsi nie myślała o gościach. A tu   taka   radość.   Od   Gwiazdki   Ani   nie  widziała.  Taka niespodzianka. 
Ania  to dobre dziecko. Maturę w tym roku pisała. Chciała iść za doktórkę.  Najzdolniejsza  z  całej

klasy.  Zawsze świadectwa z czerwonym paskiem. 
Zrobiła  kawę.  Pogadały  trochę  - ale coś było z Anią nie tak. Jakaś  nieswoja.  Zamknięta w sobie. W

końcu wyrzuciła z siebie, że  jest  w  ciąży. Serce waliło coraz szybciej. Zabrakło jej na chwilę  powietrza  - ze
szczęścia. Szczęście ma to do siebie, że czasami  zabiera  powietrze.  Jak  tu się nie cieszyć - pierwszy prawnuk.
Może w Kaziula się wrodzi. 

sierpień 1997 r.
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Teresa Ferenc

Psalm z popiołu

Dlaczego glina wypada z nas powoli
Czemu wykruszanie się popiołu z ciała
boli
Czemu stół mój sosnowy
przestaje być stołem -
potyka się o brakującą nogę

Okno zaczyna się przestrzenią
którą można wzlecieć
w ziemię

Szuflado
pełna szufladek
lampo - mosiężny ogniu
stoliku na jednej nodze
w was jak we mnie ciemno

Aniele z opalonym skrzydłem
obroń mnie przede mną

T. Ferenc

[z tomu „Boże pole. Wiersze nowe 1988-1996”, Poznań 1997]

Andrzej Grzyb

Archanioł ze złamanym skrzydłem

Wspina się po ścianie powietrza
Nad moim łóżkiem przepaść
Archanioł mówi połknij to
Połykam chyba siebie
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*   *  *

Moje anioły
moje wróble
codzienne szare okruchy

Moje skrzydlate
Moje cieniste
Niebieskie łzy

Cóż mogę więcej niż wy moje anioły ja
Ślepy
Głuchy
Przez skazę krzywy
Po ludzku śmieszny i kruchy

A. Grzyb

[z tomu „Cierpka tajemnica świata. Wiersze z lat 1975-1995”, Sopot 1996]

Zbigniew Jankowski

Walka z aniołem I

Kto się tak z Tobą
jak pijak szamotał
od płotu do płotu,
od brzegu do brzegu
nienasycony Tobą.

Kto tak pięściami walił
w zastygłe wody,
dobijał się do okien
Twoich oceanów,
drogę pytał,
o kromkę drogi
dla swoich głodów.
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Kto tak potrząsał, wytrząsał z Ciebie
bełkoty sensu,
pomruki wieczności.

Kto tak zachłannie sporządzał
protokół 
Twojego istnienia,
tak prosił o imię,
jedno tchnienie
na kamieniu swego czoła,
jeden na zawsze
dreszcz
wiary.

Sopot, 14 IV 1994

[z tomu „Morze przybywa z daleka. Modlitwy i inne wiersze”, Warszawa 1997]

Kazimierz Nowosielski

Anioł i Tobiasz

Wygnany przez niespokojną pogodę wieczoru
wyszedłem na balkon Światło przewiewało
przez konary klonu Gubił się w liściach
nikły lot chrabąszcza Ciepło schodziło
do wnętrza owoców Za mną na stole
dymiła herbata Kartki poezji lekki wiatr
przewracał Anioł miecz opuszczał
w woni dzikich kwiatów Rozglądał się wokół
Nie było Tobiasza

K. Nowosielski

[z tomu „Codzienna zapłata”, Gdańsk 1983]
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Tomasz Różycki

Anioł

Pracuję we śnie. Wstaję i wychodzę, a chodnik pokryty jest
jasnym nalotem. Wchodzę tam, kiedy śpi i biorę ją tak, jak jest;
na wznak, na brzuchu, albo skuloną, i wtedy poruszają się
ściany, meble i za oknem ulice i dalej, aż poczuje te wszystkie
nierealne rzeczy, jak płyną te miliony słów, te nieprawdopodobne
obrazy i zaczynają cicho krążyć, ach, wypełniać ją.

Tak pracuję co noc, jestem niewidzialny. I potem siedzę i patrzę,
jak porusza powiekami i drgają jej palce. I nawet wiem, co widzi,
gdy zaczyna płakać.

Ach, pracuję przez sen, kocham ją przez sen. Co noc zostawiam
w niej to wszystko, oczekuję dziecka. A potem wracam tymi ulicami,
wszystko jest nieruchome, domy, drzewa i dalej. A na skórze
mam jasny nalot. I kiedy słyszę, że budzi się z krzykiem, wiem;
ktoś inny pracuje na jawie.

T. Różycki

[z tomu „Vaterland”, Łódź 1997]

Milena Wieczorek

Anioł III

Rycerzu ciemności
ze zbudzoną dumą na czole
Twoje ramiona rosną do rana
Na przejrzyste wargi
wzywasz krew
coraz więcej
do bólu
Spojrzenie szeroko rozkwita sztywnieje
pod ciosem księżyca
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Przechodzisz przez czerwone
ssące oko świtu

Przyklękam dotykam
twoich ust z popiołu

Wstajesz
Z twojego ramienia
spada martwe skrzydło

M. Wieczorek

[z tomu: „Odnaleziona”, Gdańsk 1994]

Zofia Zarębianka

Anioł macierzyństwa

Dwa skrzydła
zamiast pieluszki
byś już nie płakał
Malutki

Anioł ojcostwa

Groźnym szumem
łopocze
i przestrzega
a skrzydło rozdarte
rani powietrze

Anioł dzieciństwa

Skrzydeł dwa wspomnienia
zabawach w słońcu
zanim
zatrzaśnie się ziemia

Z. Zarębianka
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Tadeusz Żukowski

*   *   *

                  Ryszardowi
w mojej czerni
w twojej bieli
zaplątali się
anieli

zwiędły skrzydła
zgasły włosy
od wewnętrznych 
naszych nocy

idą z nami
płaczą z  nami
w labiryntach
pogrzebani

T. Żukowski

[z tomu „Biały kamyk. Poezje wybrane i nowe”, Poznań 1998]

TOPOS – Dwumiesięcznik Literacki | numer 3 (40) 1998 | 38



"Przejechałem anioła"

Dariusz Muszer

„Przejechałem anioła”
Deszcz zaskoczył mnie w połowie drogi. Lało jak z cebra. Przemoczony do nitki dotarłem na miejsce.

Otworzyłem drzwi i ujrzałem siedzącego na łóżku K.K. Był ubrany i starannie ogolony, coś notował ołówkiem w
swoim czarnym notesie. Na mój widok nie zerwał się na równe nogi.

- Spotkałeś się z Mirkiem - stwierdził.
- Czyżby scena zazdrości?
- Skądże.  Spodziewałem się,  że  tak właśnie zrobisz.  Nie  na darmo przecież urządziłeś wczoraj  takie

wystawne przyjęcie.
- Pragnę zauważyć, że obchodziliśmy twoje urodziny, nie moje.
- A co to znowu ma znaczyć? Jakaś nowa gra czy tylko stary skecz?
-Jeśli wierzyć twoim najwierniejszym biografom...
Spojrzał na mnie z wściekłością.
- Co chcesz przez to powiedzieć? - zapytał drżącym głosem. 
- Wczoraj minęła osiemnasta rocznica, jak urodziłeś się na nowo. Pamiętasz jeszcze ten dzień? 22 marca

1976 roku podpisałeś zgodę na współpracę...
- To plotki, oczyszczono mnie już z zarzutów. A poza tym nikogo nie zdradziłem!
- W rok później, kilka dni po maturze, wyjechałeś na Zachód i rozpoczął się twój tryumfalny pochód.

Wszystkie pisma i wydawnictwa stały przed tobą otworem. Czego się nie robi dla bohatera, któremu udało się
umknąć z kazamatów socjalizmu! Tak, to prawda, nikogo nie wydałeś, nikogo nie zdradziłeś.

Pauza.
- Dawno wstałeś? - zapytałem.
- Zaraz po twoim wyjściu. Dowiedziałeś się czegoś nowego?
- A ty?
- Bez żartów, przez cały czas siedziałem i czekałem na ciebie.
- Na pewno bardzo się nudziłeś.
Pokrótce opowiedziałem K.K., czego się dowiedziałem. Słuchał uważnie ze spuszczoną głową, ani razu

nie przerwał mi. Gdy skończyłem, w altanie zapadła cisza. Słychać było tylko deszcz, który bębnił o dach.
- Zbieraj się, jedziemy do Górzycy - powiedziałem, gdy uznałem, że już przetrawił informacje.

K.K. spojrzał na mnie pytająco.
- Mieszka tam maszynista, który prowadził pociąg. Chcę zadać mu kilka pytań. To niedaleko od Repska,

góra dwadzieścia kilometrów.
Przebrałem się i w pięć minut potem siedzieliśmy w samochodzie. Bocznymi ulicami przedostaliśmy się

na drogę w kierunku Kowalowa. Asfalt lśnił wilgocią, wycieraczki rytmicznie zbierały wodę z przedniej i tylnej

TOPOS – Dwumiesięcznik Literacki | numer 3 (40) 1998 | 39



"Przejechałem anioła"

szyby. Włączyłem światła.  Jechaliśmy w milczeniu.  Z radia  płynęła  cicho  muzyka,  nadawana  przez  jedną  z
niemieckich radiostacji.

W  Owczarach  natknęliśmy się  na  urwanie  chmury.  Musiałem zwolnić  do  trzydziestki,  gdyż  ledwo
widziałem drogę. Mozolnie brnęliśmy przez potop.

Gdy  dotarliśmy  do  Górzycy,  deszcz  zelżał.  Zobaczyłem  nadjeżdżającego  rowerzystę,  zatrzymałem
samochód, opuściłem szybę i wychylając głowę na zewnątrz, pozdrowiłem go gromko i zapytałem, gdzie mieszka
Józef  Dobrzański.  Rower  milcząco  popędził  przed  siebie.  Pojechaliśmy  kawałek  dalej,  przystanęliśmy  na
skrzyżowaniu i  czekaliśmy, aż  ktoś  pojawi się  na drodze.  Po  kwadransie  dostrzegłem nadchodzącą  powoli  z
naprzeciwka starszą kobietę z wiązką chrustu na grzbiecie. Gdy znalazła się kilka metrów przed nami, opuściłem
samochód,  podszedłem do niej i zapytałem o dom kolejarza. - To będzie prosto,  potem w prawo, za tamtym
wielkim drzewem trzeba skręcić, zaraz pan zobaczy, bo na podwórku stoi semafor. A co pan od niego chce? -
Podziękowałem za  pomoc i  biegiem wróciłem do  samochodu.  Babina  poprawiła  mokrą chustkę  na  głowie  i
podążyła w swoją stronę.

Bez trudu znaleźliśmy dom z semaforem. Zaparkowałem kilka metrów przed furtką. Brodząc w błocie,
przedostaliśmy się  na  podwórze.  Wąska  ścieżka  z  kwadratowych płyt  chodnikowych prowadziła  w kierunku
parterowego  domu  z  dwuspadowym  dachem.  Zapukałem,  nacisnąłem  klamkę  i  otworzyłem  drzwi,  pytając
jednocześnie  głośno,  czy  jest  ktoś  w  domu.  Z  kuchni  wybiegło  dziecko,  zahamowało  gwałtownie,  gdy  nas
dostrzegło, i uciekło z powrotem do kuchni. Usłyszałem, jak mówiło: - Mama, jacyś dwaj obcy panowie.- Po
chwili w korytarzu pojawiła się niska, okrągła kobieta ubrana w stylonowy fartuch, na który zarzuciła rozpinany
bordowy sweter. Na nogach miała zabłocone gumowce, widać niedawno wróciła z podwórza, być może przed
chwilą karmiła kury lub świnie. Nie pamiętam już, kiedy i jak to się robi.

Pozdrowiłem ją. Niepewnym głosem odwzajemniła pozdrowienie.
- A panowie to do kogo?
- Szukamy Józefa Dobrzańskiego.
- Ale męża nie ma w domu. A panowie z milicji, czy w sprawie działki?
- Nie wie pani czasem, kiedy wróci?
- Panie, a kto go tam wie? Zaraz po obiedzie poszedł do Zdziśka, znaczy się Matulskiego Zdzisława, i

reparują żuka. Motor dziś mieli montować. A panowie w jakiej sprawie, wiedzieć bym chciała.
- Czy mogłaby nam pani powiedzieć, gdzie mieszka pan Zdzisiek?
- A tu, zaraz obok.- Kobieta machnęła ręką, co miało pewnie oznaczać kierunek, w jakim powinniśmy się

udać. - Ale to nic złego, ta sprawa do męża?
Zapewniłem ją, że w żadnym wypadku, po prostu zwykła przyjacielska wizyta. Dopiero się wystraszyła.

Dłoń  powędrowała  w górę  i  chlast!  spoczęła  na  ustach.  Zacięta  mina,  jaka  pojawiła  się  na  twarzy kobiety,
wymownie świadczyła o tym, że nic więcej nie dowiemy się, choćbyśmy pasy z niej darli, i tak już za dużo nam
powiedziała. Nie chciałem powodować jeszcze większego zamieszania w jej głowie, nie zadałem więcej żadnego
pytania.  Wylewnie  podziękowałem  za  pomoc,  ukłoniłem się  i  życząc  spokojnego  wieczoru,  wyszedłem  na
zewnątrz. K.K. podążył za mną jak garb za garbatym. Usłyszałem jeszcze, jak kobieta mruczy do siebie, że od
razu rozpoznała, iż nie przyszliśmy w sprawie działki.

Na  piechotę  udaliśmy się  do sąsiedniego domu. Zbliżywszy się  do niskiego płotu,  ujrzeliśmy dwóch
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mężczyzn stojących pod wiatą obok samochodu marki Żuk; pili piwo i palili papierosy. Na nasz widok odwrócili
głowy.

- My do pana Józefa Dobrzańskiego.
- To ja - odezwał się niski, krępy mężczyzna, ubrany w drelichową kurtkę i dżinsowe, mocno zabrudzone

spodnie. Na głowie miał miękką kolejarską czapkę. - W jakiej sprawie? Jak o działkę chodzi, to mówiłem już, że
nie sprzedam, idźcie do siostry, ona się tym zajmuje.

Był średniego wzrostu, wyglądał na pięćdziesiąt lat, wiedziałem jednak, że jest o dziesięć lat młodszy.
Twarz miał owalną, policzki mocno zapadnięte, kość jarzmowa mocno odznaczała się, oczy lekko skośne. Przez
chwilę pomyślałem, że oto stoi przede mną saamski myśliwy, który właśnie powrócił z wyprawy łowieckiej.

- Chcę z panem porozmawiać o wypadku - powiedziałem patrząc mu prosto w oczy.
Twarz Dobrzańskiego skurczyła się gwałtownie.
- To było już bardzo dawno - mruknął przez zaciśnięte zęby. - Mam słabą pamięć, mnie się wszystko

miesza... Ja już nic nie pamiętam.
Już miałem zamiar wyciągnąć banknot stumarkowy, aby odświeżyć pamięć maszynisty, ale pomyślałem,

że mógłby ten gest fałszywie zrozumieć. Nie wyglądał na człowieka, który przyjmuje jałmużny od obcych.
-  Tak,  trzynaście  lat  to  kawał  czasu  -  rzekłem  ciężko  wzdychając.  -  Doskonale  rozumiem,  że  te

wspomnienia są dla pana przykre i że nie ma pan ochoty o nich mówić, ale nie mamy się do kogo zwrócić, został
nam tylko pan. Jest pan naszą ostatnią deską ratunku...

Pięć  minut  trwało  przekonywanie  i  proszenie.  Powtórzyłem się  dwadzieścia  razy.  Józef  Dobrzański
spoglądał na mnie z narastającym zaciekawieniem, pociągał od czasu do czasu łyk piwa z butelki, zaciągał się
głęboko papierosem i w końcu zapytał:

-  Po  co  chce  pan  to  wszystko  wiedzieć?  Po  co  odgrzebywać  stare  dzieje?  To  przecież  nikogo  nie
wskrzesi.

- Ma pan całkowicie rację. Piszemy z kolegą – wskazałem ręką na K.K. – książkę o pewnym pisarzu,
który jest  teraz w Niemczech  bardzo znany. Zbieramy o nim materiały,  wszystko wskazuje  na  to,  że  kiedyś
mieszkał w Repsku...

-  O,  Józek,  to  dopiero  będziesz  sławny -  wtrącił  się  kolega  Dobrzańskiego  i  wybuchnął  nerwowym
śmiechem.

- A to wy jesteście...  Słyszałem już o was.  Siostra mi mówiła, ona mieszka w Repsku.  A ten pański
kolega to Niemiec?

Skinąłem głową.
-  Ja  kiedyś jeździłem jako  maszynista  pociągami do  Enerdowa.  Ładny kraj,  pomarańcze  zawsze  się

przywiozło i kolorowe pisaki dla dzieciaków. Teraz wszystko się zmieniło.
- To jak będzie, panie Dobrzański, pomoże nam pan?
Maszynista opróżnił butelkę i stawiając ją na ziemi, powiedział:
- Dobrze, opowiem wam, jak to było. Tego dnia nie zapomnę do końca życia. To był pierwszy i ostatni

człowiek, jakiego przejechałem... Od rana czułem, że coś się musi wydarzyć... Przeczucie dziwne miałem, ale
spokojny byłem.  To  nie  było  niepokojące  przeczucie.  Już  gdy wyruszyliśmy z  Kostrzyna,  po  głowie  ciągle
chodziło mi, że... że mam do wypełnienia jakieś ważne zadanie i żebym o tym nie zapomniał. Jakby ktoś tam, na
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górze,  wydał  jakiś rozkaz,  który musiałem wypełnić.  Gdy na  stacji  w Repsku dyżurny ruchu podniósł  lizak,
puściłem parę.  Pamiętam dokładnie,  że  krzyknąłem do Władka,  mojego pomocnika,  żeby złaził  z  tendra,  bo
jedziemy. Przed pierwszym przejazdem kolejowym pociągnąłem dwa razy za linkę i zagwizdałem. Zawsze tak
robiłem, gdy przejeżdżałem koło bloku, gdzie mieszka moja siostra. Tak ją pozdrawiałem, mówiłem jej, że jestem
w robocie. Władek dorzucał węgla do pieca, a ja wyjrzałem przez okno. Nie wiem, dlaczego to zrobiłem, zwykle
szypowaliśmy razem, bo prędzej szło. Coś mnie tknęło i dlatego wychyliłem się przez okno parowozu. I wtedy
zobaczyłem ich w oddali. Stali na wiadukcie, jeden koło barierki, drugi nieco z tyłu. Młode chłopaki. Jeden z
nich, ten, co bliżej stał, pomachał ręką, nie wiem, czy do mnie, czy do tego drugiego, wlazł na barierkę i skoczył.
Byłem jak skamieniały, nawet mi przez głowę nie przeszło, żeby hamować. Zresztą, to i tak nic by nie dało.
Władek mówił mi potem, że gdy spojrzałem na niego, myślał, że zwariowałem, że chcę go zabić albo co innego
złego mu zrobić. Ja panu powiem, ten, co skakał, śmiał się do mnie. On był jakiś radosny... Ja się go nie bałem.
Może to dziwnie zabrzmi, ale gdy potem zastanawiałem się nad tym wszystkim, często myślałem, że on wybrał
właśnie moją lokomotywę, żeby pod nią skoczyć. On nie chciał żadnej innej, tylko moją. Jakby czekał na mnie...
Ja nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale jestem pewny, że pod inną by nie skoczył. Kiedy tak spadał, przez głowę
przeleciała mi myśl, że ja go skądś znam, nie wiem jednak skąd. Ja go przecież nigdy wcześniej na oczy nie
widziałem.  Dlaczego  więc  wydał  mi  się  on  taki  znajomy?  Jemu  wydano  rozkaz  skakania,  mnie  –  rozkaz
prowadzenia lokomotywy. On był jak mój młodszy brat.

Dobrzański przerwał na chwilę swoją opowieść, zapalił nowego papierosa i kontynuował:
- Po wypadku byłem kilka miesięcy w szpitalu. Wie pan, kto mi pomógł z tego wszystkiego wyjść? On,

ten Stefan Lummick mnie uratował. Na początku, gdy zamknęli mnie w szpitalu w Gorzowie, przychodził do
mnie bardzo często, uspokajał mnie, mówił takim łagodnym głosem, żebym się nie martwił, gdyż wszystko stało
się tak, jak było zapisane. Potem pojawiał się coraz rzadziej, jakby stwierdził, że wystarczająco mi już pomógł i
sam muszę dojść do ładu. A teraz przychodzi tylko wtedy, gdy ma się wydarzyć coś nieprzyjemnego dla mnie.
Przysięgam, ja z tego szpitala wyszedłem tylko dzięki niemu. Ja żyję dzięki niemu. On jest dla mnie jak anioł
stróż. Pan mi wierzy?

- Tak.
Dłuższą chwilę wpatrywał się intensywnie we mnie, jakby ważył, czy może powierzyć mi jeszcze jedną

tajemnicę. W końcu zapytał:
- A wierzy pan, że on był u mnie trzy dni temu w nocy, i powiedział, że przyjdziecie?

Żaden z  nas  nie  spuścił  wzroku.  Powoli  skinąłem głową.  W oczach  Józefa  Dobrzańskiego  rozpościerała  się
niebieska nieskończoność.

- A ten drugi człowiek na wiadukcie? - zapytałem.
- Co wiem, to już powiedziałem – stał obok i tyle. Ręce trzymał w kieszeni kurtki i patrzył na tamtego.

Nie  wiem, może to  była  brązowa kurtka,  może  zielona.  Twarzy nie  widziałem...  Ten  drugi  miał  na  głowie
nasunięty kaptur... To wszystko stało się tak szybko...

- Dlaczego nie powiedział pan o tym milicji?
Józef Dobrzański spuścił głowę, ciężko dyszał.
- On mi nie kazał - powiedział cicho.
- Lummick panu nie kazał?
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Skinął głową.
- To było zaraz potem, gdy zatrzymałem pociąg. Schodziłem właśnie po drabince, żeby zobaczyć, co się

stało, gdy poczułem, że ktoś siedzi w mojej głowie i mówi, żebym o tym drugim nikomu nie wspominał, nie
trzeba i koniec.

- I pan milczał?
-  W kilka  miesięcy po  wypadku,  wyszedłem wtedy ze  szpitala,  ruszyło mnie  sumienie,  chciałem to

wszystko do porządku doprowadzić,  poszedłem więc na milicję.  Wysłuchali  mnie, owszem, i  powiedzieli,  że
wszystko dokładnie zbadają.

Józef  Dobrzański  przerwał  swoją  opowieść.  Spojrzał  na  mnie  i  wybuchnął:  -  Nawet  nie  zapisali  na
papierze tego, co im mówiłem! Oni mi nie wierzyli, oni myśleli, że jestem wariatem! Jak przyszedłem za drugim
razem, wyprowadzili mnie przed komendę i kazali więcej nie przychodzić. Pukali się w czoło na mój widok.
Więcej  nie  poszedłem.  Stefan  pojawił  się  i  powiedział,  że  źle  zrobiłem,  niepotrzebnie  byłem  u  nich  i
wspomniałem o tym wiadukcie. Nie krzyczał na mnie, nie, tylko był smutny. Przyrzekłem, że zostawię wszystko
w spokoju.

- Teraz jednak opowiada pan mi o tym.
- Teraz to jest teraz - mruknął kolejarz. - Poza tym mówiłem już, że trzy dni temu był u mnie. Pozwolił,

abym panu zdradził tajemnicę.
- Dlaczego akurat wybrał mnie?
- A skąd ja to mogę wiedzieć?
Pauza.
- A jak było z tymi piórami? - zapytałem.
- Co, pan też o tych piórach! - wybuchnął maszynista. - Dajże pan już spokój!
- Podobno w miejscu wypadku ludzie widzieli pióra leżące na torach.
- To nieprawda, żadnych piór nie było. Ludzie to sobie wymyślili, żeby zrobić mi na złość, z podłości to

zrobili. Śmieją się, że przejechałem anioła, i stąd niby te pióra. A kto to widział, żeby anioł miał pióra? To tylko
na  obrazkach  anioły  są  z  piórami,  w  rzeczywistości  są  zupełnie  inne.  Ja  panu  nie  powiem jakie,  bo  tego
opowiedzieć się nie da, sam pan musi zobaczyć. Ja jeden dokładnie wiem, że wtedy, na wiadukcie, widziałem
prawdziwego anioła, najprawdziwszego anioła z nieba. I jeszcze wiem, że trzy inne anioły podtrzymywały go,
gdy frunął w dół. One mu pomagały, one go chroniły, żeby mu się coś nie stało... One nie chciały, żeby był w
takiej chwili samotny. Potem zabrały go do siebie. To było coś najpiękniejszego, co w życiu widziałem. 

Józef Dobrzański zdjął czapkę z głowy i rękawem drelichowej kurtki otarł wilgotne oczy.
Podziękowałem maszyniście za rozmowę i wyciągnąłem rękę, aby się z nim pożegnać. Trzymał dłuższą chwilę
moją dłoń w swojej i powiedział cicho:

- Dziękuję.
- Za co mi pan dziękuje?
- Za to, że pan uwierzył.
Skinąłem głową, wyciągnąłem jeszcze rękę w kierunku kolegi Dobrzańskiego i udaliśmy się z K.K. w

kierunku samochodu. Po kilku krokach odwróciłem się i pomachałem ręką. Maszynista nieśmiało odpowiedział
mi.
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Górzycę spowijała wieczorna mgła. Okna błyszczały żółtymi światłami, które bladły zaraz za granicami
parapetów. W niektórych widać było refleksy ekranu telewizora, skaczące niczym upiorne cienie po szybach. Na
dachach kilku chat zauważyłem wielkie miski anten satelitarnych. W oddali widać było nagie, dwupiętrowe bloki
o płaskich dachach upstrzonych drabinkami anten. Ze ścian wysuwały się balkony – monstrualne szuflady, na
których wisiała szara bielizna. Dziesiątki ludzi zdecydowały się w tę deszczową środę urządzić wielkie pranie. W
blokach mieszkali byli pracownicy byłego PGR-u.

Mozolnie  przedzieraliśmy się  po błotnistej  drodze,  raz po raz zapadaliśmy się  w kałużach.  Kołysało.
Jakbyśmy  znajdowali  się  na  łodzi  mknącej  po  falach  fiordu.  Światła  samochodu  podskakiwały,  nie  mogły
zdecydować  się,  czy  mają  oświetlać  drogę,  czy  szare,  wilgotne  powietrze.  Przyspieszyłem,  gdy  w  końcu
wydostaliśmy się na asfalt.

W lesie, kilka kilometrów za Górzycą, czekał na nas zmrok.
Ani jeden anioł nie zaplątał się tego wieczoru w tę okolicę. Byłem sam.

Fragment niepublikowanej powieści Dariusza Muszera pt. „Zbrodnia Stefana Lummicka”. 
Tytuł publikowanego rozdziału pochodzi od redakcji.
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...Kuczkowski

Krzysztof Kuczkowski

Portret z mieczem

razowa gęba 

sukienka 
z gałązki
krwawnika 

skrzydła 
jak kwitnąca 
jabłonka 

pijemy 
kawę 
jemy 
jabłko 

piszemy 
ten wiersz 
Jakubek i ja 

potem 
na buraczkowym niebie
wypatrujemy 
ognistego miecza 

mój 
anioł 
czterdziestodwuletni 
i ja 
wieczny 

jak dym 

31.05.97
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Nauki (I) 

Na rynku
przed kościołem
zamieszanie 

Jakubka uniósł 
święty gniew 

nadął się 
urósł na dwa piętra 

wydął
nadąsane oblicze 
jak czerwoną
pierzynę 

nic 
nie mówi 
patrzy spode łba

pierzchli
pijacy 
sprzed kościoła 

porzucili 
rogi i konchy 
aluminiowe trąbki 
w krzaki
wrzucili 

Jakubek 
z ulgą wypuszcza
powietrze

ptasi świergot 

     12.06.97

TOPOS – Dwumiesięcznik Literacki | numer 3 (40) 1998 | 46



...Kuczkowski

Narcyzy

Siedzę 
wpatrzony w narcyzy 
w ich smukły 
zapach 

nie ma przy mnie 
nikogo komu mógłbym 
opowiedzieć historię 
tego zapachu 

:maj, kolanówki, 
ogród w Skiereszewie przy 
poznańskiej szosie,
dziadek Franek 
na leżaku 
w wyblakłe pasy
czerwone i niebieskie
kępki narcyzów 
przy ganku 

moja historia 

cóż 
nie umiem ciekawie 
opowiedzieć życia 

jestem już 
jednocześnie tu i tam 
bez obawy 
że przegapię coś istotnego 

stoję 
oparty o studnię 
w ręce trzymam grudkę ziemi 
rozglądam się za wronami
biorę zamach
z pomiędzy zaciśniętych
palców
wysypuje się
piasek

siedzę 
wpatrzony w narcyzy 

spokojnie czekam 
aż chłopiec znajdzie 
inną grudkę 
albo wrona odleci
na inne drzewo 

w innym ogrodzie 

    30.05.97
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Jakubek i ryby

Mają oczy
ale widzą tylko cienie
kładące się na wodzie

poruszają pyszczkami
ale nie słychać mowy

Rzeka wypływa z czerni 
i ginie w błękicie 

Ich życie 
jest zbyt krótkie 
żeby doświadczyć 
początku i końca 

O świecie poza rzeką 
nic nie wiedzą 

Te, które tam były
zdają relacje 
pełne poetyckich wizji 
i fantastycznych opisów 

Halucynacje 
powoduje nadmiar 
tlenu

A dusze
ich dusze są śmiertelne 

Dusza 
rzecznego okonia 
pęka bezgłośnie
jak mydlana bańka 
dusza wieloryba 
przed roztopieniem się 
w nicości świata
wydaje coś
na kształt
cichego westchnienia

Jakubek 
nie zna bożych 
planów 

czuje uderzenia
rybich pyszczków
o stopy 

po niebie
płynie samolot
lekko i dyskretnie
choć nie jest 
aniołem
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Ten sen. ta ciemność 

Napadła mnie 
noc 

przerwała wały 

z hukiem pochłonęła 
linie obrony 

Jestem 
w słoju wypełnionym 
mrokiem 
jego substancją 
jego szorstkimi językami 

Powtarzam 
za Księgą Ciemności 
to nie ja 
żyję 
to ciemność 
żyje we mnie 

Chcę oddać 
ciemności pocałunek 

Dopiero 
zjawia się anioł 

Napełnia mnie 
ogniem 
wychodzącym 
z jego czoła 

Budzę się 
rozpalony 
jak wnętrze pieca 

Na ścianie 
Jezus ukrzyżowany 
w bolesnych 
promieniach brzasku 

Pragnę - woła 

Ześlij Panie 
na mnie ten sam sen 
tę ciemność 

K. Kuczkowski

TOPOS – Dwumiesięcznik Literacki | numer 3 (40) 1998 | 49



Strategia gier anielskich

Herbert Oleschko

STRATEGIA GIER ANIELSKICH 
czyli o Wojnie Wszechświatowej jaką duchy dobre ze złymi wiodą

Pod datą 2 X wszystkie zacne kalendarze wspominają święto Aniołów Stróżów. Któż z pamiętających o
tym  fakcie  czyni  cokolwiek,  by  święto  dobrych  duchów  jakoś  uczcić,  wyróżnić  z  orszaku  szarych  dni.
Nieprzeliczalne zastępy aniołów stróżów - od czasów sięgających zarania losów ludzkich, aż po ostatnie tchnienie
człowieka kończącego pochód ludzkich istnień – przemierzały, przemierzają i będą przemierzać obcy sobie świat
materialny ze szlachetną misją nie podlegającą jakiejkowiek dyskusji. Chronić! Wykonać i odmaszerować! Któż
śmiałby polemizować,  kiedy  rozkaz  wydaje  Wódz  Najwyższy?  Idą  zatem owe  posłuszne  szeregi  pracowitych
mrówek, niewidzialne bataliony opiekunów, sług perfekcyjnych i niezmordowanych. Idą, płyną, brodzą w lepkiej
materii i robią wszystko, co do nich należy - bez rozgłosu, spokojnie, czysto, nad wyraz starannie - nie pytając o
wynagrodzenie.

Skoro  tak  jest,  czy  warto  zatem  misję  owych  mistrzów  dyskrecji  nagłaśniać?  Czy  oni  sami  byliby
zachwyceni, gdybyśmy my, ludzie zaczęli nagle uroczyście i hucznie obchodzić ich duchowe imieniny na kształt
radosnej  fiesty? Doskonale zdaję  sobie sprawę jak trudno człowiekowi mniemać,  co anioł czuje  lub myśli,  ale
uparcie  i usilnie  pragnę  na  pytanie  to  odpowiedzi  szukać.  Nawet  gdyby pragnienie  okazało  się  odosobnioną  i
trawiącą umysł obsesją, to i tak – wbrew wszystkim przeciwnościom i ułomnościom substancji ludzkiej - myśl moja
trwa niezmącona: stanąć na chwilę obok siebie, w owym „obok” zarezerwowanym dla anioła stróża i patrzeć z
tamtego miejsca na samego siebie. Spoglądać długo, aż do bólu i utraty tchu, aż do zaniku świadomości dychotomii
obserwatora i obiektu, rozciągłości czasu i przestrzeni; jakby nie sobą się już było, lecz czystą inteligencją oderwaną
od gęstości ciała.

Rozważania moje i refleksje zamknięte w tym tekście mogą wydać się zrazu mało obiecujące.  W tym
miejscu, na samym początku apeluję o cierpliwość: konkluzja wydaje się silna, pełna, wiarygodna wówczas, kiedy
przesłanki i założenia do niej prowadzące są prawdami tak prostymi, że nie sposób ich zakwestionować. Kolejne
akapity dokumentujące drogę moich myśli odsłonią prawdy jasne i oczywiste, ale konsekwentnie doprowadzą do
wniosków demaskujących  kilka  typowo ludzkich  złudzeń,  mniej  lub  bardziej  pieczołowicie  hołubionych przez
każdego przedstawiciela gatunku homo sapiens. 
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SCENA 
czyli z tej i po tamtej stronie 

Skoro aniołowie istnieją, skoro zostali stworzeni – jak wszystko inne – przez Boga, to istnienie ich czemuś
służy. Mają do wypełnienia misję, a o jej naturze mówią mniej lub bardziej wyraźnie święte księgi wszystkich
ważniejszych systemów religijnych.

Gra anielska toczy się w naszym świecie. Z lepszymi lub gorszymi wynikami - o tak, będzie o tym mowa -
chronią nas duchowi opiekunowie w doczesnych zmaganiach. Równolegle obszar gry obejmuje niezbadane bliżej
przestrzenie  świata  niewidzialnego,  bo  dotyczą  niematerialnych  dusz  ludzkich.  Świat  niematerialny  jest
mieszkaniem aniołów i naturalnym sposobem ich bycia, a przebywanie duchów w świecie ludzkim należy rozumieć
w kategoriach misji zleconej przez Boga. Gra anielska toczy się zatem w całym Wszechświecie. Oprócz ludzi dobre
duchy opiekują się kościołami, miejscowościami, państwami. Są także odpowiedzialne za siły przyrody, ruchy ciał
niebieskich i nie ma doprawdy najmniejszego znaczenia jakimi naukowymi imionami ponazywamy sobie prawa
przyrody i fizyki. Pamiętając, że aniołowie patrolują cały kosmos, skupić się spróbujmy na tych sprawach, w których
interes anielski styka się z ludzkim. Będzie to o tyle łatwe, że perspektywa człowieka jest niejako genetycznie i
antropologicznie perspektywą żabią: nasze zmysły, rozum i mięśnie spłaszczają w sposób naturalny scenę działań
anielskich do ziemskiego planu.

UCZESTNICY 
czyli największy spektakl świata

W  konwencjonalnych  spektaklach  teatralnych,  w  zawodach  sportowych,  wielkich  widowiskach  i
koncertach  itd.  istnieje  naturalny  podział  na  wykonawców-gwiazdorów  oraz  mniej  lub  bardziej  biernych
obserwatorów, konsumentów igrzysk. Ziemskie prawa ekonomiczne określają, że zasadniczo tylko dzięki takiemu
układowi widowisko ma sens. Ekonomia niebieska została wszakże skonstruowana na innych zasadach, bo w grze
anielskiej brak obserwatorów. Nie ma ich w ogóle,  ponieważ w grze biorą udział wszystkie dobre duchy, wszystkie
legiony piekieł, wszyscy ludzie jacy kiedykolwiek zaistnieli i jacy zaistnieją aż po sądny dzień, wszystkie stworzenia
żywe i siły przyrody. Każdemu z miriadów duchowych bądź cielesnych istot przypada jakaś mniej lub bardziej
ważna kwestia i to jak rola owa zostanie zagrana modyfikuje kształt wielkiego Widowiska, które w niezgłębionych
meandrach formy zmierza plątaniną wszystkich nitek do kulminacyjnego tutti zakomponowanego przez Boga.

GRAND PRIX 
czyli skarb w ciele zatopiony

Każde działanie ukierunkowane jest  na osiągnięcie jakiegoś celu.  W każdej  grze chodzi  o odniesienie
zwycięstwa; gwarantuje ono nagrodę, sławę, bezpieczeństwo, spokój, wszystkie te elementy razem lub osobno. Musi
istnieć nadzieja, że podejmowany trud przyniesie zwycięstwo, inaczej nie byłby podejmowany. W grze anielskiej –
powtarzam, ograniczamy się już tylko do ludzkiego planu działań dobrych duchów –  stawką jest dusza ludzka.
Wysiłki aniołów stróżów skoncentrowane są na doprowadzeniu dusz do nieba. Moce ciemności nie szczędzą sił, by
jak najwięcej dusz ludzkich strącić do otchłani. Ostatni raz pojawia się tu określenie gra anielska: zdając sobie
sprawę  z powagi sprawy i z wysokości stawki powiemy o wielkiej wojnie jaką anioł z diabłem wiodą.
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KODEKS WOJENNY 
czyli krótki opis reguł walki dla początkujących aniołów stróżów

Wojna duchów o dusze ludzkie to imponująca sekwencja bitew, a ilość potyczek jest adekwatna do liczby
ludzkich istnień. W każdym przypadku dobre i złe siły anielskie pochylają się nad życiem konkretnego człowieka i
towarzyszą w najwyższym skupieniu owej przedziwnej symbiozie ciała i duszy od początku do końca koniunkcji.
Bardzo szybko zapoznają się z duchową mapą człowieka, odkrywają tajniki charakteru, talenty i słabostki, by na
nich grać, prowadzić  całe batalie.  Życie człowieka w opytyce anielskiej  to niezbyt duży i łatwy do ogarnięcia
pamięciowego  zbiór  zachowań  ludzkich  sprowokowanych przez  konkretne  i  obiektywne sytuacje  życiowe.  W
każdej z takich sytuacji anioł stróż całym swoim jestestwem będzie usiłował wyzwolić w podopiecznym jasne i
dobre strony charakteru, by o zaistniałym uczynku świat mógł powiedzieć, że jest dobry. Demony z kolei użyją bez
skrupułów wszystkich możliwych chwytów, by w człowieku do głosu doszła drzemiąca w nim bestia, by uczynek
stał  się  brudną  plamą mącącą  kosmiczny ocean.  Naturalnie  świadomego wyboru  dokonuje  zawsze  i  wszędzie
człowiek; to on – przy sprawnych władzach umysłowych – ponosi całkowitą odpowiedzialność za swoje uczynki.
Doświadczenie uczy, że każda z istot ludzkich ulega naprzemiennie i w różnym stopniu dobrym i złym impulsom.

Najważniejsza – jak już powiedziano – jest dusza ludzka. Mało tego, tak naprawdę ważna jest tylko dusza, a
sprawy cielesne podopiecznych są dla aniołów stróżów ważne tylko przez wzgląd na to, jak owa cielesność zabarwia
duszę.

Dlatego,  jeżeli - dajmy na to - otoczenie uważa Ciebie za człowieka mądrego i inteligentnego, jeżeli sam
się masz za takiego i jest ci z tym dobrze, to dla duchów dobrych/złych nie ma to samo w sobie żadnego znaczenia i
wcale nie podzielają zachwytu nad twoją mądrością. Jeżeli świat uważa Cię za tępaka i  bolejesz z tego powodu, to
wiedz, że zdaniem duchów dobrych/złych zamartwiasz się bezpodstawnie, bo w ich oczach wcale nie jesteś gorszy
od  mędrca.  Mądrość/głupota  mogą  zabarwiać  duszę  -  pozytywnie  lub  negatywnie.  Mogą  i  czynią  to  -  jak
powiedziałby św. Augustyn - w następujący sposób: umysł lotny, kiedy wykorzystuje mądrość do wspomagania
umysłów słabszych, jest dla nich niczym brat starszy dla młodszego, odciska na duszy dobro zgodne z ludzką naturą.
Ale  ten sam mędrzec,  kiedy zużywa się  w kombinacjach,  cynizmach i  fałszerstwach,  mąci  duszę  i  występuje
przeciwko naturze. Umysł pośledni i mierny, kiedy zamyka się w żywocie „potulnym” - barwi duszę pozytywnie, ale
znowu - kiedy umysł głupca chce udawać proroka i geniusza - duszę plami.

Cóż, mądrość/głupota to jedna z licznych opozycji opisujących ludzką naturę. Podobnych par jesteśmy w
stanie  przytoczyć  więcej:  prawdomówność/kłamliwość,  łagodność/brutalność,  skromność/pycha,
zgodność/kłótliwość, energiczność/bierność, upór/podatność, otyłość/szczupłość, szpetota/urodziwość, moglibyśmy
recytować bez końca.  Pary te tworzą niezliczoną ilość osi i każdy z ludzi jest czymś na kształt poduszki, z której
sterczą igły przestrzennej mapy charakterologicznej; w jedyny i niepowtarzalny sposób wbite igiełki - pod różnym
kątem i z różną głębokością - decydują o niepowtarzalności każdego z ludzkich istnień.

Dla  aniołów nie  ma  większego  znaczenia  w jaki  sposób  naszpikowane  są  kolce  w cielesnej  powłoce
podopiecznych.  Nie jest istotne samo w sobie to, czy igła mądrości przesunięta jest bardziej ku górze lub ku dołowi,
czy pazur uczciwości jawi się w pełnej krasie prawdy, czy też ukrywa się i pełza niczym wąż w załomach skały, czy
oś pracowitości prężnie dopinguje Syzyfa do pracy ponad siły, czy zwinięta w kłębek zaznaje słodyczy nieróbstwa. 

Przemówmy przez chwilę językiem owych świętych mężów, pięknych w szpetocie swych ciał kochanków
pustyni, średniowiecznych mistrzów ascezy i zdrowej kuchni wegetariańskiej. Użyliby oni takich lub podobnych
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słów: 
„Nic po twoich talentach człowiecze! Dlaczegóż pysznisz się tym, co dane zostało przez naturę,  przez

Boga, przez geny. W jakiż sposób możesz zaliczać w poczet własnych dokonań dary, na które nie miałeś żadnego
wpływu. Zapewne będzie to dla ciebie przykre, ale bezpodstawnie pysznisz się orderami i medalami, bezsensownie
wymachujesz dyplomami i tytułami. Po cóż potrząsasz kartami swoich dzieł, kogo mają wprowadzić w stan ekstazy
zera  na  twoim koncie  bankowym,  kogo  prężność  i  gibkość  twego  ciała,  kogo  oszołomią  rezydencje,  pałace,
limuzyny – owoc twego trudu? Z całą pewnością nie zaimponują aniołom, nie anielskiemu Archistrategowi, nie
wodzowi  hufców anielskich,  nie  Wodzowi  Najwyższemu?  A  zatem komu?  Samemu sobie  czy innym równie
płaskim jak ty ludziom? O, larwy podłe i bezbarwne, trawiące jałowo swe krótkie życie!” 

Tak pytają niemymi ustami ci, których wielu współczesnych z ochotą zamknęłoby w skansenach dewocji i
pięknych szaleństw religijnych. Można zignorować tyrady owych „bezproduktywnych” fakirów, „pasożytniczych”
żebraków z krzyżami i piętnem religijnego fundamentalizmu. Zasadniczo można przyjąć strusią pozę i zignorować
wszystko. Problem w tym, że w podobny sposób pytają i dziwują się ludziom aniołowie, a przecież dysponują oni
pod  każdym  względem  wyższą  inteligencją,  lepszym  rozeznaniem  w  sprawach  ostatecznych  i  wyczuciem
obiektywnej hierarchii wartości, lepszym nie tylko od średniowiecznych mnichów, ale i od twórców najbardziej
zaawansowanych  technologii  mikroprocesorowych.  Wyłania  się  zatem  powoli  prawda  wspaniała,   wielce
niepopularna, chociaż wypowiedziana przez samego Chrystusa: „po owocach ich poznacie”.

„PO OWOCACH ICH POZNACIE”
czyli po owocach siebie poznacie

Wspomniane słowa Chrystusa odnoszą się do fałszywych proroków, ale św. Paweł rozwinął boską myśl i
podał podobny sposób identyfikowania złych i dobrych duchów. W wojnie anielskiej diabeł jawi się jako ojciec
duchowy owoców złych i trujących, anioł stróż występuje w roli matki chrzestnej dzieł dobrych. Słowa Chrystusa
„po owocach ich poznacie” są ostrzeżeniem. Złego ducha poznajemy także po tym, że jest on - jak mówi Jezus -
„zabójcą i kłamcą od samego początku”. Zło udające dobro przez chwilę wzbudza nadzieję i kusi pięknymi pozami,
ostatecznie  zawodzi  i  przynosi  w najlepszym wypadku rozczarowanie,  częściej  trudno gojące się  rany, czasem
śmierć. Człowiek jako istota rozumna wyciąga wnioski i ponownie nie pozwala wciągnąć się w sidła tej samej
zasadzki. Nie zawsze wszakże, gdyż w każdej psychice tkwią indywidualne sfery szczególnej wrażliwości: zły duch
poznawszy ludzką słabość, bez skrupułów wykorzystuje ten punkt i wsącza kropla po kropli jady zła. Czyni to
spokojnie, chłodno i rzeczowo; jakże często dana czynność – funkcjonująca w świadomości jako zła – jest przez nas
powtarzana, mimo iż wiemy, że po chwilowej satysfakcji przyniesie głęboki zawód. Ciężko walczyć z własnymi
najgorszymi wadami, tym bardziej jeżeli stale podsyca je zły duch. Tu możemy i winniśmy oczekiwać bezpośredniej
lub pośredniej interwencji dobrych duchów; w ludzkiej słabości duchy dobre mogą stać się inspiracją, podsunąć
skuteczną metodę trwałego wykorzenienia indywidualnego zła. 

Spróbujmy przetransponować słowa  Chrystusa i św. Pawła na płaszczyznę działań ludzkich. Jedno wydaje
się pewne: duchy nie mogą - naturalnie w planie ludzkim - zdziałać niczego bez człowieka. Każdy istota ludzka
uczestniczy  w  kosmicznej  wojnie  dobra  ze  złem,  tworząc  swoim życiem szeroko  rozumiane  dzieło:  dziełem
budowniczego jest budowla, dziełem matki dziecko, konstruktor tworzy wynalazek, malarz obraz, krawiec ubrania
itd.  Jeżeli zatem stworzyłeś dzieło, to fakt ów nie jest jeszcze powodem do dumy, a nawet samozadowolenia. Jeżeli
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dzieło owo jest oklaskiwane przez prawdziwych bądź fałszywych przyjaciół, to nadal nie możesz popadać w stan
błogości. Dzieło, czyli owoc twojego życia może być dobre bądź złe, a to  zweryfikuje czas i odbiór dzieła przez
anonimowe grupy ludzkie - konsumentów. Jeżeli dzieło twoje skłoni ich ku czynom dobrym, oznacza że jest ono
samo w sobie dobrem. Jeżeli dzieło popchnie do mordów, rzezi i destrukcji, znaczy się, że jest w głębi złe. 

Rysuje  się  drogowskaz  w  wojennej  wszechkosmicznej  zawierusze  anielsko-ludzkiej  drogi:  pokora
pozwalająca tworzyć owoce życia dla siebie, ale pragnąca, by towarzyszyła nam świadomość, że po nas skorzystają
z  tych  dóbr  inni,  że  jesteśmy  ogniwami  jakiegoś  metafizycznego  łańcucha,  jedną  z  mrówek-żołnierzy
uczestniczących w wielkiej i odwiecznej wojnie dobra ze złem.

POSTSCRIPTUM
Podstawą porozumienia nadawcy z adresatem tych słów jest istnienie wspólnej wiary w realność bytów

anielskich  dobrych  i  złych.  Nieważne  jak  byty  owe  sobie  ponazywamy:  anioł  stróż,  bóstwo  pośredniczące,
kosmiczna intuicja, szczęśliwy traf losu, pozytywnie wibrująca energia. Prawdą jest, że archetyp Boga, podobnie jak
archetyp  dobrego  opiekuna  pośredniczącego  między  Bogiem  a  człowiekiem,  istnieje  we  wszystkich  źródłach
kanonicznych podstawowych religii świata. 
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Irena Trzcińska Frühlingowa 

O DOBRYCH I ZŁYCH ANIOŁACH 

I 
Anioł jest możliwy, 
bo jakże żyć 
pomiędzy niebem a ziemią, 
bez złotej nitki, 
która podtrzymuje świat. 
(z: ks. Jan Sochoń, "Anioł") 

Czy istnieją  i  są nieodzowne między Bogiem a człowiekiem czyste duchy? Między najdoskonalszym
duchem, jakim jest Bóg, a człowiekiem, istotą cielesno-duchową? 

Myśl o tym, że między Ziemią a Niebem istnieją pośrednicy, sięga czasów pogańskich. Biegła ona od
proroka Zaratustry - przez myśl perską,  hebrajską, chrześcijańską do mahometańskiej.  Ci duchowi pośrednicy
istnieją pod różnymi imionami i postaciami w różnych wierzeniach. 

W Irańskim mazdaizmie każdy człowiek posiadał ducha opiekuńczego. Nazywano go Fravardin i nawet
sam świetlany Ormuzd miał   takiego   opiekuna.   Posiadał   też   armię  niebieską.  Na  jej  czele  stało  sześciu
Amszaspandów. Między dobrym Ormuzdem a bóstwem ciemności Arymanem toczyła się walka, która zakończy
się triumfem dobra... 

W hinduizmie pełne blasku i światła dewy staczały walkę ze złymi asurami. Rozróżniano: dewy, jaksze,
gandharwy.  W najwyższym świecie  duchowym  istniały  najwznioślejsze dewy, w astralnym - niższe  dewy
pragnień i tęsknot. Indra to wielki dewa stojący na czele hierarchii życia w niższym świecie. 

W  buddyzmie,  który  nie  polega  na  metafizycznym  rozmyślaniu,  ale  na   czynach   przynoszących
zbawienie, wyróżniamy buddyzm małego wozu hinajana i wielkiego wozu mahajana. Spotykamy się w drugim
z  rodzajem   anioła   o  pewnym  stopniu  doskonałości.  Jest  istotą,  która  osiągnęła  oświecenie  i  łączy  dla
nieoświeconych mądrość ze współczuciem. Bodhissatwa posiada w sobie boską  energię dakini... 

Nazwa  anioł  pochodzi od słowa z języka starożytnych Indii (sanskrytu)  angira. W greckim  angelos,
oznacza   zwiastuna.  Hebrajskie  ma'lakh,  używane  w  Starym  Testamencie,  oznacza  posła.  Takim  boskim
posłańcem był babiloński Nabu, grecki bożek Hermes, przedstawiany z laseczką, kapeluszem i w sandałach ze
skrzydełkami; rzymski - Merkury, arabski - Aubai. Bliżej chrześcijańskiego anioła niż grecki angelos - jest grecki
daimonion. Według  Sokratesa - to  wewnętrzny  głos  boskiego pochodzenia  powstrzymujący  od  zła. To
pomoc,  jakiej  udziela  bóstwo  człowiekowi.  Demonologia  Platona  przyznaje  każdemu człowiekowi  własnego
demona, który towarzyszy mu od urodzenia do śmierci. Platon w  "Uczcie"  wyjaśnia, co to jest demon. Łac.
demon, gr. daimon  to początkowo nadprzyrodzona moc, z czasem duch podrzędny bogom. Demonologia rozpada
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się na angelologię i demonologię.
W  judaizmie wiele  myśli  o  aniołach  przejęto  z  wschodnich  kultur.  Kabała,  która  jest  "spuścizną

tradycji", wyróżnia dziesięć sefirotów. Są to kanały boskiej energii, za pośrednictwem których świat wyłonił  się
z  boskiej  istoty przez  promieniowanie.  Oto  one:  Podstawa,  Wspaniałość,  Wieczność,  Piękność,  Siła,  Łaska,
Wiedza,  Mądrość,  Rozumienie,  Korona.  Ta  ostatnia  sefira  (pl.  sefiroty)  jest  odpowiednikiem  boskiej   woli.
Talmud  jednak, który jest oparty  na studiowaniu Pięciu Ksiąg Mojżesza bezpośrednio danych od Boga, traktuje
kabałę jako heretycki przekaz. 

Już na pierwszych kartach Starego Testamentu, w Księdze Rodzaju pojawiają się anioły: 
"Wygnawszy człowieka z raju Bóg postawił przed ogrodem cherubów i połyskujące  ostrze  miecza,  aby

strzec drogi do drzewa życia...” Aniołowie pojawiają się tu jako cherubini, ale w następnych opowieściach  w
ludzkich postaciach. Abrahamowi ukazali się trzej mężczyźni bez skrzydeł i aureoli. Jeden z nich to sam Jahwe
(anioł Jahwe),  pozostali to aniołowie, istoty stworzone przez  Boga. O  tym rozróżnieniu pamiętajmy czytając
Stary Testament.  Wymieńmy teraz  kilka   ważniejszych  scen  z  aniołami.  Anioł  pojawia  się  na  pustyni,  aby
pocieszyć Hagar, aniołowie  wyprowadzają Lota i jego córki z pożaru Sodomy, anioł wstrzymuje rękę Abrahama,
który ma złożyć ofiarę w postaci swego syna Izaaka, Jakub widzi we śnie drabinę, po której schodzą i wchodzą
aniołowie,  Jakub  walczy  z  aniołem,  anioł  broni  przejazdu  wróżbicie  Balaamowi,  archanioł  Rafał  pomaga
Tobiaszowi i Danielowi... 

Pismo  Święte  zawiera  księgi  sięgające  daleko  wstecz;  drabina  Jakubowa  to  wizja  licząca  około  40
wieków, a wizje: Ezechiela i Izajasza 25 wieków. 

W judaizmie spotykamy się z wieloma imionami aniołów, żeby wymienić np. Metatron, Azrael, Raziel,
Uriel, Satanel; ten ostatni po upadku utracił boską cząstkę "l" i odtąd nazywa się Satan...

W Świętej Księdze chrześcijan anioł Gabriel zwiastuje Wcielenie Syna Bożego. Przy narodzeniu Jezusa
aniołowie śpiewają chwałę Bogu na wysokościach  i  ogłaszają  pokój  ludziom  dobrej  woli.  Anioł troszczy  się
o  bezpieczeństwo Dzieciątka, ukazuje się we śnie św.  Józefowi nakazując mu ucieczkę do Egiptu. Aniołów
spotykamy w  Ogrójcu, przy grobie Zmartwychwstałego, przy Wniebowstąpieniu Chrystusa. 

Wierzenia poprzedzające islam wyróżniały dżiny, które nie należą co prawda do aniołów, ale są istotami
duchowymi o ciałach z płomieni i obłoków pary. Dżiny  mają  swoje  imiona, cechy charakteru,  są  dobroczynne
albo  złośliwe. Do dżinów należą ghule, sile i ifrity. Te ostatnie są zdecydowanie złe. Dżiny przybierają często
postać jakiegoś dziwacznego stworzenia. Dżiny są  ulubionym tematem ksiąg z "Tysiąca i jednej nocy", z których
każde  opowiadanie  kończy  się  optymistycznym  zwrotem  godnym naśladowania: „Bądź spokojny i dobrej
myśli!” 

Islam (znaczy poddanie się woli Bożej) jest religią w jednego Boga  Stwórcę,  Allaha  (nazwa  pokrewna
hebr.  Elohim).  Została  założona  przez  proroka  Mahometa  w  VII  wieku,  w  Arabii,  w  okresie  przejścia  w
feudalizm.  Rozprzestrzeniła się z zadziwiającą szybkością, w ciągu  mniej więcej połowy stulecia, na bardzo
rozległych  obszarach wypierając z nich inne tradycje religijne. Mahometanie  wierzą,  że  archanioł  Gabriel
podyktował  świętą księgę - Koran.  Koran wymienia dwóch archaniołów: Gabriela i Michała (Sura 2:92). W
tradycji występuje Israfael, trębacz sądu ostatecznego i anioł śmierci Azrael. Każdy człowiek ma dwóch aniołów-
opiekunów, dobrego i złego. 

W wierzeniach  germańskich,  walkirie  (niem.  Wallküren)  pomagają  bohaterom w bitwach  i   unoszą
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dusze poległych wojowników do Walhalli, pałacu boga Odyna. 
W  wierzeniach słowiańskich spotykamy rodzanice  decydujące o losie   narodzonego  człowieka,  uboża

i  dziady, odpowiedniki germańskich podziemnych duchów, gnomów i skrzatów. Duchy te były opiekuńcze,   lecz
ich   możliwości czynienia dobra były ograniczone. 

Pojęcie anioła ulegało w chrześcijaństwie przemianom. Angelologia doszła do rozkwitu w XIII wieku
dzięki "Sumie Teologicznej" św. Tomasza z Akwinu, zwanego Doktorem Anielskim (Doktor Angelicus).  Św.
Tomasz cenił naukę o dziewięciu chórach anielskich Pseudo Dionizego (V w.). 

Porządki: Chóry:

I Serafini, Cherubini, Trony

II Zwierzchności, Moce, Panowania

III Władze, Archaniołowie, Aniołowie

(poprawne jest stosowanie nazw: anioły, aniołowie, i staropolskie anioły, anieli).

Św. Tomasz uważał jednak, że chóry anielskie różnią się między sobą nie tylko mniejszą lub większą
doskonałością  swej  natury,  ale,  że  każdy  chór  stanowi  odrębny gatunek.  Przyznał  on  po   napisaniu  wielu
traktatów, że tu, na ziemi, nie dowiemy się nigdy, czym naprawdę są aniołowie... 

II. ARCHANIOŁOWIE
Najwyższymi, najdoskonalszymi w  hierarchii niebiańskiej są  serafini, najniższymi  aniołowie. Nazwa

anioł jest wspólna dla wszystkich chórów. I dlatego o serafinie można powiedzieć, że jest aniołem, ale anioł nie
może być nazwany serafinem.

Pismo Święte mówiąc o aniołach używa nazw zbiorowych takich np. jak serafini,  cherubini  i wymienia
imiona własne dla archaniołów: Gabriela, Michała, Rafała. Na synodzie w 745 roku zezwolono na oddawanie
czci tylko tym trzem archaniołom.

ARCHANIOŁ GABRIEL
Anioł  pojawia  się  w Biblii  przeszło  trzysta  razy.  Aniołowie  zgodnie  ze  znaczeniem swej  nazwy są

zwiastunami. Anioł zwiastuje ludziom to, co dotyczy ich samych, archaniołowie wybranym jednostkom sprawy
przekraczające rozum ludzki. Takim zwiastunem wielkiej tajemnicy  Wcielenia jest archanioł Gabriel (Gabriel
znaczy  silny  jak Bóg). W scenie Zwiastowania, opisanej jedynie przez św. Łukasza,  ukazuje się jako istota
łagodna, chociaż niezbędne było, aby powiedział: „Nie bój się Maryjo”. (Każdy anioł jest straszny - pisał  R. M.
Rilke w drugiej "Elegii duinejskiej".) Archanioł towarzyszy  Jezusowi  w  najważniejszych  chwilach: w Ogrójcu,
w Zmartwychwstaniu i Wniebowstąpieniu.

W  Starym Testamencie,  w  Księdze  Daniela,  Gabriel  jest  aniołem,  który  daje  Danielowi  całkowite
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zrozumienie, mówi: "Przyszedłem by  udzielić  ci  zrozumienia co spotka twój naród... przeniknij słowo i zrozum
widzenie".

W tej samej księdze czytamy, że archanioł Gabriel walczy z aniołem, księciem Persji  (według wierzeń
żydowskich walkę toczyły nie tylko narody, ale ich duchy opiekuńcze). Dowiadujemy się także: że Gabriel jest
jednym z aniołów znajdujących się bezpośrednio przed obliczem Boga.

ARCHANIOŁ MICHAŁ 

Ilekroć złą myśl dobra przezwycięża 
Tylekroć św. Michał strąca z niebios węża 
Adam Mickiewicz

W londyńskim British Museum znajduje się słynny dyptyk z VI wieku wyrzeźbiony z kości słoniowej
przedstawiający archanioła Michała. W czasach tych przedstawiano go jako nosiciela pokoju. Schodzi z niebios
trzymając w lewej ręce laskę pasterską boskiego królestwa, w prawej zaś kulę świata ze znakiem krzyża. W
późniejszych czasach przedstawiano go już jako wojownika. To  on walczy z Lucyferem, który uniesiony pychą i
zawiścią podniósł bunt przeciw Bogu (Ap 12,7-10). Zwycięża z okrzykiem Któż jak Bóg, co w języku hebrajskim
znaczy  Mika'el.  Malarze przedstawiali   archanioła walczącego ze smokiem, w połyskującej  srebrem szacie,  z
mieczem w ręku, który był symbolem ducha  dążącego wzwyż. Strącony przez niego zły duch oszańcował się w
naturze   ludzkiej, w jej popędach i namiętnościach. Jest to teraz walka o duszę człowieka. Archanioł trzyma  co
prawda smoka pod nogami, ale człowiek musi go pokonać własnymi siłami. Czy  podejmujemy  tę walkę? Walkę
z  naszymi błędami  i  wadami?  Trzeba  nauczyć się  chcieć  i  trwać  w  chceniu.  Niemożliwością  jest  chcieć  z
doskonałością,  chodzi  zatem o możliwie największą ilość „chceń” poszczególnych w każdym dniu, w każdej
godzinie.

Nazwa  archanioł  w  przypadku  Michała  wydaje  się  być  teraz niezgodna  z  drugim chórem anielskim.
Obecnie  działa  on nie  na stopniu  archanioła,  ale  o  stopień wyżej.  Jego  wywyższenie  nie  jest  jednak czymś
nadzwyczajnym, aniołowie wyżsi wzywają czasem do  pomocy  niższych aniołów. Do aniołów odwołują się także
ludzie.  G.  Huber,  autor  książki  "Mój anioł  pójdzie przed tobą",  radzi  w trudnych sytuacjach poprosić  swego
anioła stróża,  aby porozmawiał z aniołem stróżem człowieka, od którego zależy pomyślne załatwienie naszej
sprawy. 

ARCHANIOŁ RAFAŁ
Hebr. Rafa'el znaczy uzdrowienie Boże. 
Najbardziej znana historia związana z archaniołem Rafałem jest opisana w  Księdze  Tobiasza w Starym

Testamencie. Młodemu Tobiaszowi towarzyszy  archanioł  Rafał  w  dalekiej  drodze po lekarstwo  dla  starego
ojca. Rafał przyjmuje postać człowieka. Opiekuje  się  nim  i pomaga znaleźć rybę, której żółć przywróci staremu
Tobiaszowi  wzrok.  Kiedy archanioł daje się poznać, że jest  pośrednikiem  między Bogiem a człowiekiem, że
jest  aniołem przyjaźni,  mówi:  "To,  że  byłem z  wami  nie  było  moją  zasługą,  lecz  było  z  woli  bożej.  Jego
uwielbiajcie przez wszystkie dni i Jemu śpiewajcie hymn" (Tb 12,15-18). Warto też zwrócić uwagę na słowa
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Rafała: "nic nie jadłem, wyście tylko mieli widzenie". 
Księga Tobiasza jest wykluczona z Pisma Świętego  przez Protestantów. 
W średniowieczu archanioł Rafał staje się symbolem anioła-stróża. Każdemu człowiekowi przydzielony

jest anioł dobry i anioł zły. Św. Tomasz z Akwinu pisze, że anioła przydzielono nawet Antychrystowi. 
Nasze życie jest zadaniem do wypełnienia. Bóg dał nam takich rodziców,  taką  ojczyznę,  takie  czasy,

takie   warunki,  takie  przeciwności,  jakie  są  nam  potrzebne   do  wypełnienia  tego  zadania.  Cierpienia   i
nieszczęścia, ciosy losu są nam dane dla naszego doskonalenia się duchowego. Nigdy też żaden człowiek nie
wchodzi  w  życie  drugiego  bez powodu. Spotykamy takich ludzi, jacy  są nam potrzebni, którzy nam pomagają i
takich, którzy nam przeszkadzają. Kto zastanawia się nad swoim losem odnajdzie w nim  ślady obecności czy
nawet interwencji anioła-stróża. Módlmy się do Boga o odwagę, siłę i cierpliwość. "Wytrzymaj poddany próbie!"
- pisze J. Liebert w wierszu "Anioł Pokoju". 

III. ZŁE ANIOŁY
Czy wierzymy w istnienie diabła? Czy większość chrześcijan wierzy w osobową obecność Złego? Czy

Ty wierzysz? 
Wiara w istoty złe wydaje się postępowemu człowiekowi naiwna. Raczej zabobonem, mitem, symbolem

niż  prawdą. Niewątpliwie największym  sukcesem diabła  jest  to,  że przestajemy wierzyć w jego obecność.
Wtedy może on działać najskuteczniej. 

O „staroświeckiego” diabła upomniał się papież Paweł VI w słynnym "Renovatio  diaboli" (1972 r.),
mówiąc,  że to istota żywa, zła, realna...

Papież Jan Paweł II w 1986 roku przez sześć kolejnych audiencji generalnych  przekonywał, że szatan
jest żywy, działa na świecie i po to, by móc skutecznie mu się przeciwstawiać należy pogłębiać wiedzę o jego
istnieniu i działaniu. 

Wiara  w  istnienie  duchowych  istot  dobrych  i  złych  jest  bardzo  stara.  Jej   początków  można   się
doszukiwać w staroirańskiej, dualistycznej religii nazwanej mazdaizmem od bóstwa światłości i dobra Ormuzda
(Ahura Mazda), walczącego z bóstwem ciemności i zła Arymanem. 

W hinduizmie  przeciwnikami  świetlistych  dew są asury. 
W chrześcijaństwie część aniołów na czele z Lucyferem (łac. lucem ferrens - światło niosący) zbuntowała

się uniesiona pychą.  Lucyfera zwyciężył archanioł  Michał.  Źli aniołowie zostali strąceni z Niebios. Zwyciężony
stał się Lucyperem, to znaczy tym,  który stracił światło... 

W religii  mahometańskiej  Iblis,  który  przez   wieki   wielbił   Boga   z   hufcami  aniołów,  odmówił
wykonania  rozkazu  boskiego  i  nie  oddał  hołdu  człowiekowi.  Uważał  bowiem,  że   jest  lepszy od  niego,  bo
stworzony został z ognia a nie z gliny. Bóg przepędził go z Nieba wraz z aniołami (peri)... 

Pozwolę  sobie  teraz  podzielić  się  myślami  na  temat  kilku fragmentów biblijnych. 
W  Księdze  Rodzaju,  w  opowieści o upadku pierwszych ludzi wąż kusi Ewę, by sięgnęła po owoc z

drzewa dobra i zła, oszukuje ją obietnicą równości z Bogiem. Jaka więc to zła istota ukryła się pod postacią
węża? 

Zło jako krzywda wyrządzona drugiemu człowiekowi pojawia się w tej  samej  Księdze,  ale nie ma tu
wzmianki, że to zły duch namówił Kaina do zabicia Abla. Kain powodowany zawiścią, że Bóg wejrzał na Abla  i
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jego  ofiarę,  zaś  na niego i jego ofiarę patrzeć nie chciał, zabija młodszego brata. I tu w Biblii po raz pierwszy
pada słowo grzech. 

Dopatrywano  się  związku  między  upadkiem aniołów i upadkiem pierwszych ludzi w Raju. Który był
wcześniejszy, tak naprawdę nie  wiadomo,  bo  dopiero  w  Apokalipsie  czytamy  o  upadłych aniołach. Anioł,
istota  doskonalsza od człowieka, zgrzeszył z własnej  winy,  przez  nikogo  nie  zwodzony, natomiast człowiek
zgrzeszył  z  namowy  istoty inteligentniejszej i mocniejszej od niego. 

W  Księdze  Hioba  mamy  dwie  rozmowy  szatana  z  Bogiem.  Szatan  chce,  by   Bóg   oddał   mu
sprawiedliwego  Hioba, w którego bogobojność powątpiewa, twierdząc,  że  kiedy  Hiobowi  wszystko  zostanie
zabrane,  zacznie  się   buntować   i   złorzeczyć   Bogu.   Szatan  przychodzi  do  Najwyższego  i  chce  uzyskać
zezwolenie na odebranie Hiobowi jego dóbr. "Oto cały majątek jego w twej mocy" - mówi Bóg. Następnie  chce
uzyskać  zgodę  na  doświadczenie  Hioba  na  zdrowiu.  "Oto  jest  w  twej  mocy.  Życie  mu  tylko  zachowaj"  -
odpowiada Bóg, określając dokładnie granice władzy udzielonej szatanowi. 

W  Nowym Testamencie,  w  Ewangelii  św.  Marka,  1,12  czytamy o  kuszeniu  Jezusa  przez   szatana.
Kuszeni są nie tylko zwykli ludzie, najtrudniejszym próbom poddawani są święci, kuszony był także Chrystus. 

Szatan kusi Chrystusa: 
- władzą nad materią: "Jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem", 
- władzą nad ciałem: "Jeżeli jesteś Synem Bożym rzuć się w dół",
- władzą nad ludźmi. Szatan pokazał Jezusowi wszystkie królestwa świata i rzekł: "Dam Ci to wszystko,

jeżeli upadniesz i oddasz mi pokłon". 
Jezus  mówi  trzykrotnie o księciu  tego świata, nazywając tak szatana  (Ewangelia  św.  Jana  12,31;

14,30;  16,11)  jako o strasznej mocy, pełniącej dużą rolę w dziejach zbawienia. 
W Ewangelii  św.  Jana  13,27  czytamy,  że po spożyciu kawałka chleba  przez  Judasza wszedł w niego

szatan. Jezus zaś rzekł do niego: "Co masz czynić, czyń  prędzej".  Słowa Jezusa należy rozumieć nie jako zachętę
do  zdrady,  wykazują  jedynie dopuszczenie i kontrolę Boga nad szatanem obecnym w Judaszu. 

W Ewangelii św. Łukasza 10,18 Jezus mówi do apostołów, którym przez wzgląd na imię Jezusa nawet
złe duchy się poddają: "Widziałem  szatana,  spadającego  z  nieba  jak błyskawica. Oto dałem  wam  władzę
stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi". 

W Apokalipsie 12,7 mamy opisaną walkę na niebie: "I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie... i został
strącony na ziemię, a z nim zostali strąceni jego aniołowie" i 20,2-4 - 20,7-10 walkę ostateczną przy końcu świata.

Jak  to  się stało, że aniołowie mogli odrzucić Boga? Czy zło mogło, czy musiało się pojawić? 
Czy ze wszystkich chórów zgrzeszyli aniołowie? Św. Tomasz wyjaśnia  w Sumie Teologicznej, że nie ma

upadłych aniołów wśród serafinów  i  tronów,  natomiast  są  wśród  cherubinów,  mocy i władzy,  które  mogą
być  wspólne i dobru i złu („Suma”, t. III, cz. I, rozdz. LXIII, par. 7). 

Czy kosmiczna walka między Lucyferem a Michałem była początkiem piekła? Czy koniec świata będzie
końcem zła, które powstało z buntu aniołów?

Wspomnę  jeszcze,  że  nazwa  „diabeł”  wywodzi  się  z  gr.   diabellein;  diabolos znaczy  powodować
zniszczenie, dzielić, rzucać oszczerstwa, oszukiwać. Satán z hebr. znaczy przeciwnik.   Kiedy   Stary   Testament
został przetłumaczony  na  język  grecki,  diabolos  został  zrównany z hebrajskim satán. 

Czy istoty złe istnieją pojedynczo czy stanowią społeczność i czy istnieje zwierzchnia władza nad nimi?
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Z tekstu Ewangelii św. Mateusza wynika, że stanowią społeczność. 
W  jaki  sposób  upadek  aniołów  zmienił  ich  pierwotnie  dobrą  naturę?  Wspomniany  już  G.  Hubera,  znany
dziennikarz i pisarz religijny, w książce "Idź precz szatanie", wydanej przez Michalineum w 1997 roku, pisze że:
aniołowie pozostają nadal aniołami, tylko upadłymi, są cudem  inteligencji i woli, mimo że źle używają  swoich
darów naturalnych wyższych znacznie od tych, które otrzymał człowiek (s. 32). 

W Biblii wymienieni są Belzebub, Belial, Behemot, Asmodeusz, Antychryst, Legion. 
Hierarchię złych duchów podaje A. Czubrywski w "Euhemer" R. II - 1957,  nr  6,  s.  36-38.  Wylicza

dziewięć  chórów:  Satanas,  Lucyfer,  Belzebub  (Książe  demonów),  Barabasz,  Asmodeusz,  Lewiatan  (demon
pychy), Belial, Auristel (książe oszczerców), Reufas (kulawy diabeł). 

Niektórzy też uważają, że złe duchy odpowiedzialne są za siedem grzechów głównych, i tak Lucyfer to
duch  dumy,  Mammon - duch łakomstwa, chciwości,  Lewiatan - duch zazdrości i zawiści, Belzebub - duch
łakomstwa i obżarstwa,  Belphaegor - duch lenistwa, Lechery - duch rozwiązłości, Szatan - duch gniewu.

* * *
W naszym sercu trwa walka anielska, anioła dobrego z aniołem złym, dlatego modlimy się codziennie o

wybawienie od zła: et ne inducas in tentatione, sed libera nos a malo (nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw
ode złego); piękne tłumaczenie Wujka z Wulgaty św. Hieronima - nie dopuść byśmy ulegli pokusie.

Diabelskie pokuszenie i ludzkie opieranie się pokusom to niezwykle ważna sprawa w życiu duchowym
człowieka.  Pokusa  zawiera  co  prawda  niebezpieczeństwo upadku,  ale  jest  okazją  do  podniesienia  i  wzrostu
duchowego. Bóg dopuszcza, byśmy byli kuszeni. Prośmy Boga nie o uwolnienie nas od pokus, ale o to byśmy
mogli uczynić z nich dobry użytek. 

Wspominam o tym ponieważ rozumne odmawianie "Ojcze nasz" jest rzeczą wielkiej wagi - zmusza do
pracy nad sobą.

Nie wolno zapominać, że diabeł istnieje i działa. Nie należy jednak widzieć go wszędzie i przypisywać
mu wszystkich naszych grzechów. Człowiek  może popaść sam w zło. (Inna rzecz, że jego skłonność do zła nie
istniałaby, gdyby  nie  było  grzechu pierworodnego, który nastąpił z namowy złego ducha.) 

Skoro człowiek może popaść sam w zło, to może i wiele sam dokonać.  Na  to  czy  dobra,  czy zła myśl
w nim zwycięży - jak pisał A. Mickiewicz w „Dziadach” - "czekają  szatan  i  anioły".

Zagadnienie  zła  stanowi  ogromną  trudność  dla  umysłu  ludzkiego.  Zmagali  się  z  nią  teologowie,
filozofowie, najwięksi twórcy, tacy jak Dante, Milton, Dostojewski, Goethe - starając się przeniknąć   tragedię
złego  ducha.  Mefistofeles  w  "Fauście" Goethego mówi": "Ja jestem częścią owej siły, której władza / pragnie
zło czynić, a dobro sprowadza" (tłum. E. Zegadłowicza). A więc tylko chwilowa przegrana dobra, w ostatecznym
rozrachunku - zwycięstwo. Mefisto miesza  się  w  nasz  stosunek  do  świata zewnętrznego, kieruje nas do
materii, przeczy duchowości. 

Pod koniec utworu, diabły, które chcą porwać duszę  Fausta spotykają anioły, które budzą w nich podziw i
dobre uczucia. Mefisto czując się przyciągnięty jakąś resztką pokrewieństwa z aniołami, mówi: "diabeł to anioł,
tylko upadły."
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R. de Vaux O.P.

O Cherubinach i Arce Przymierza, 
o Sfinksach-strażnikach i boskich Tronach
w tradycji Starożytnego Wschodu*

Izraelici,  pokonani  przez  Filistynów w Afek,  kazali  sprowadzić  z  Szilo  „Arkę  Pana  Zastępów,  który
zasiada na Cherubach” (1 SM 4,4).  Król Dawid nakazał  wnieść do Jerozolimy Arkę „Pana  Zastępów,  który
spoczywa na Cherubach” (2 Sm 4,2; 1 Krn 18,6). Ezechiasz będąc w Świątyni zwraca się do Pana, „który zasiada
na Cherubach” (Iz 37,16; 2 Krl 19,15). Pasterz Izraela jest tym, „który zasiada nad Cherubami” (Ps 82); Pan
króluje i „zasiada na Cherubach” (Ps 99,1).

W starej pieśni dziękczynnej (2 Sm 22,1; Ps 11,18) mówi się o Bogu jako o tym, „który cwałuje na
Cherubie, a skrzydła wiatru Go niosą”; bliskie temu są: Ps 68,6, gdzie Pan nazwany jest „Jeźdźcem cwałującym
na obłokach” oraz Ps 104,3, gdzie „rydwan ma za obłoki i przechadza się na skrzydłach wiatru”. Są to obrazy
poetyckie, przywołujące teofanie o Panu w burzy i nawałnicy (Wj 19,16-20; Sdz 5, 4; 2 Sm 5,24; Krl 19, 11-12),
które wyrażają wszechmoc boską. Określenie Boga, „który spoczywa na Cherubach” nie jest zwykłym obrazem,
gdyż odpowiada konkretnemu wizerunkowi. Pojawia się ono po raz pierwszy w związku z sanktuarium w Szilo (1
Sm 4,4) i tam właśnie zostało nadane Bogu. Nie wiemy jakie było wyposażenie tego sanktuarium, ale określenie
to towarzyszyło Arce podczas jej wędrówki do Jerozolimy (2 Sm 6,2), i nazwa ta została wprowadzona wraz z nią
do Świątyni Salomona (1 Krl 8,6). W świątyni znajdowały się Cheruby - dwie duże figury z drzewa oliwkowego,
wyłożone złotem, umieszczone w głębi wnętrza świątyni i rozpościerały swoje skrzydła w ten sposób, że łączyły
się one w środku pomieszczenia (1 Krl 6, 23-28); Arka została złożona pod skrzydłami Cherubów (1 Krl   8,6).
Autor „Kronik” dodaje, że cheruby stały na nogach i z twarzami zwróconymi ku Przybytkowi (2 Krn 3,13). Co do
ich wyglądu, teksty te pozwalają jedynie wnioskować, że były istotami żywymi i skrzydlatymi. 

Kapłański opis przybytku z pustyni pozwala przypuszczać, że Arka była przykryta „przebłagalnią”, na
końcach której umocowano dwie postaci cherubinów z rozpostartymi skrzydłami, a twarz każdego zwrócona była
ku przebłagalni (Wj 25,17-20; Wj 37,  6-9). Teksty te dają wyobrażenie o Arce w  epoce pobytu na pustyni:
zaginiona arka została zamieniona przez Przebłagalnię, zaginęły również dwa duże cheruby i stały się one małymi
posążkami przytwierdzonymi do przebłagalni. Ich pozycja była inna od cherubów ze Świątyni Salomona: również
zwróceni do siebie twarzami, ale nie wiemy nic na temat ich wyglądu.

Dysponujemy jednak szczegółowym opisem (Ez 10,1-22): chwała Boga opuszcza Świątynię unoszona
przez cherubów, a oni sami są utożsamiani z „istotami żywymi” z rydwanu Boga w wizji Ezechiela (Ez 1). Te
dwa rozdziały z „Księgi Ezechiela” stwarzają poważne problemy dla biblistów, ale dla naszych rozważań nie ma
to aż tak dużego znaczenia  z  dwóch powodów: 1) wyobrażenie  cherubinów z rozdziału 10 z  cherubinami z
rozdziału 1 jest uważane za drugorzędne przez wielkich biblistów współczesnych (G. Fohrer, W. Zimmerli, W.
Eichrodt); 2) moc wizjonerska Ezechiela sprawia, że nosiciele boskiego tronu stają się istotami fantastycznymi,
gdzie  pamięć  o  cherubinach  ze  Świątyni  Salomona  miesza  się  z  elementami  zapożyczonymi  z  kultury
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babilońskiej, a również z ekspresją wizyjną idei teologicznych. Ponieważ nie możemy odróżnić, co jest  w wizji
Ezechiela  autentyczne,  a  co  wizjonerskie,  jedynie  na  podstawie  cytowanego  wcześniej  tekstu  z  „Księgi
królewskiej” jesteśmy w stanie określić naturę tej wizji. Należy jednak zwrócić uwagę na upór Ezechiela, z jakim
używa  terminu  „cherubini”:  poza  Ezechielem  słowo  to  oznacza  zawsze  zwierzęta  (babiloński  kerub);  w
przeciwieństwie do człowieka - zawsze zwierzęta dzikie,  w przeciwieństwie do zwierząt domowych - prawie
zawsze duże zwierzęta. Jeśli zaakceptuje się utożsamienie kerubów z cherubinami, jak czyni to Ezechiel (Ez 10),
będzie  można  pozwolić  sobie  na  wniosek,  że  cherubini  byli  przedstawiani  jako  skrzydlate  czworonożne
zwierzęta. Postaci te łączyły w sobie cechy ludzkie ze zwierzęcymi.

Konkluzja ta nie stoi w sprzeczności z  żadnymi perykopami biblijnymi, w których mowa o cherubinach:
pilnują wejścia do Edenu (Rdz 3:24), jako ornament występują w dużej ilości na murach i drzwiach Świątyni
Salomona (1 Krl 6,29-35), na tkaninach i zasłonie przybytku z pustyni (Wj 26, 1-31; 36, 8-35). Jeśli w trudnym
fragmencie z Ezechiela (Ez 28, 14-16) król Tyru został porównany do cherubina z Edenu - tak jak to dopuszcza
tekst hebrajski nie poprawiony - częściowo ludzki aspekt cherubinów uzyskuje potwierdzenie. 

Według cytowanych na samym początku tekstów, to cherubini tworzą siedzibę Boga. W rozprawie „The
Ark  and  the  Cherubin”  M.  Haran  wyjaśnia,  że  właściwą  siedzibę  Boga  tworzyły  ich  rozpostarte  skrzydła;
niemniej  nieostrożnością  byłoby  szukać  literalnego  wyjaśniania,  ponieważ  Jahwe  jest  Bogiem,  którego  nie
widzimy i w związku z tym nie można go przedstawić. Nie należy więc zadawać sobie pytanie, w jaki sposób
Jahwe  mógł  zasiadać  na  cherubinach.  Trzeba  tu  pozostawić  miejsce  dla  ekspresji  literackiej  i  twórczości
plastycznej na wyrażenie tajemnicy otaczającej w „Starym Testamencie” objawianie się Boga. W wizji Izajasza
(Iz 6,1), dla której Świątynia jest tłem, Jahwe siedzi na wzniesionym tronie, ale prorok widzi tylko rąbek jego
szaty zasłaniającej  Przybytek.  Nie  ma tu mowy o cherubinach,  lecz o serafinach - innych istotach,  które  nie
unoszą Pana,  lecz asystują Mu i wychwalają Go.  Ezechiel  poza istotami fantastycznymi, które identyfikuje z
cherubinami, widzi tylko podobieństwo z „tronem” (Ez 1, 26; 10,1), na którym spoczywa istota przypominająca
wyglądem człowieka (Ez 1, 26). 

Ani Izajasz,  ani Ezechiel nie wspominają o arce,  kiedy mówią o tronie Boga.  Za to określenie Boga
„zasiadającego na cherubach” łączy się z arką w  „Księgach Samuela” (1 Sm 4,4, 2 Sm 6,2, por. Krn 13,6). Arka
w rzeczywistości nie jest tronem. Tron posiada swój podnóżek i arka jest tym „podnóżkiem” Jahwe. Arka jest w
ten sposób nazywana w „Księdze Kronik”, „Psalmach”, „Lamentacjach” (1 Krn 28,2; Ps 49,5; 82,7; Lm 2,1). Jest
to więc arka-podnóżek i cherubini-siedziba, które   r a z e m   tworzą tron Jahwe. Wspominając cherubinów i arkę
Ezechiel (Ez  43, 7) mówi o świątyni Jahwe jako o miejscu jego tronu, miejscu w którym stawia On podstawy
swych  stóp.  Jeremiasz  (Jr  3,17)  zapowiada,  że  zaginiona  arka  nie  zostanie  ponownie  odtworzona  i  że  cała
Jerozolima zostanie nazwana tronem Jahwe. Stanie się tak dlatego, ponieważ  Pan przeciwstawia się odbudowie
dawnej Świątyni z jej wyposażeniem, a  prorok  z okresu powrotu z wygnania, (Iz., 66, 1) wyraża ten protest:
niebiosa mają być Jego tronem, a ziemia podnóżkiem nóg Jego.

Określenie arki jako podnóżka boskiego tronu jest trafniejsze od definicji arki jako skrzyni,  ‘arôn,  z
jedynym jej opisem w „Księdze wyjścia” (Wj 25,10): jest to prostokątna skrzynia. 
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* * *
Przedstawioną  egzegezę fragmentów ze  „Starego  Testamentu” odnoszących się do cherubinów i arki

ilustruje pewna liczba tekstów i zabytków Starożytnego Wschodu. 
Nazwa cherubini,  kerűbîm, spokrewniona jest z akadyjskim   kâribu  lub karubu,  które oznacza bóstwo

opiekuńcze  i  wstawiennicze.  Owo  kâribu nigdzie  nie  jest  opisane,  a  jego  nazwa nie  łączy się,  zwłaszcza,  z
żadnym wizerunkiem.  Należy jednak  do  tej  samej  kategorii  co  lamassu i lahmu,  i  tak  jak  one  musiało  być
przedstawiane - przynajmniej począwszy od pewnej epoki - pod postacią hybrydy. Okala, wraz z lamassu i lahmu,
wejście do sanktuariów, i, co interesujące dla przedmiotu naszych badań, tron poświęcony bóstwu Asur przez
Asurbanipala był ozdobiony figurami lamassu.

Lecz pokrewieństwo semantyczne bilijnego kerűb z akadyjskim kâribu nie oznacza, że nazwa cherubini, a
jeszcze  mniej  ich  sposób  przedstawiania,  przybyły  do  Izraela  bezpośrednio  z  Mezopotamii.  Dużo  bardziej
prawdopodobne jest, że nazwa zapożyczona została z języka należącego do grupy zachodnio-semickiej, a sposób
przedstawiania  zainspirowały wzory istniejące  u najbliższych sąsiadów Izraela:  to  najpierw w Szilo,  niegdyś
mieście kananejskim, Yahwe zasiadał na cherubinach.

Spośród dziwnych istot, w które obfituje religijna ikonografia Starożytnego Wschodu, jest taka jedna,
wydająca się lepiej niż inne odpowiadać opisowi i funkcjom biblijnego cherubina. Jest nią skrzydlaty sfinks, to
znaczy uskrzydlony lew o ludzkiej twarzy.

Stwór o ciele lwa i ludzkiej twarzy pojawił się w IV tysiąclecia w Mezopotamii - w gliptyce i w Egipcie -
w rzeźbiarstwie,  lecz  jego  prawdziwą ojczyzną  był  Egipt,  gdzie  przetrwał  w sposób  nieprzerwany do  epoki
rzymskiej.  Za czwartej dynastii pozbawiony został skrzydeł, niemniej były one przytwierdzone do ciała. To w
Syrii sfinks rozkładał swe skrzydła począwszy od około 1800 r. przed Chrystusem. Przedstawiano go siedzącego
na  kamieniach  cylindrycznych  w  Syrii,  stojącego  i  przechadzającego  się  w  malarstwie  odkrytym w  Marii
(Środkowy Eufrat). Na granicy Mezopotamii, gdzie sfinks idący, ale bez skrzydeł, był już uznany jako wzór w
gliptyce III tysiąclecia.

W drugiej  połowie  II  tysiąclecia,  motyw sfinksa  był  bardzo  zróżnicowany,  a  jego  wizerunki  liczne.
Pomysłodawczym centrum  wydaje się być Syria, skąd innowacje docierały do Egiptu i dalej rozchodziły się na
Cypr,  Kretę,  do  państwa  Mitanii  i  wreszcie  inspirowały  Hetytów.  Motyw  interesujący  nas  szczególnie,
mianowicie sfinks skrzydlaty i stojący, dość często występował na kamiennych cylindrach i przedmiotach z kości
słoniowej  syryjsko-palestyńskich,  w  gliptyce  mitańskiej,  rzadziej  na  Cyprze  w  metalu,  kości  słoniowej  czy
ceramice  i  nigdy  -  o  ile  nam wiadomo  -  na  cylindrach;  wyjątkowo  na  Krecie  i  u  Hetytów,  lecz  w  sztuce
mykeńskiej jest on zapożyczony. Motyw ten utrwalił się w tychże regionach do I tysiąclecia, o czym  świadczą
liczne zabytki archeologiczne.

Znaczenie  słowa „sfinks” w sztuce orientalnej  jest  złożone,  zmieniało się  i  można rozpatrywać je w
zależności od epoki, motywu, czy sposobu przedstawienia. Niemniej wartości pierwotne i podstawowe wydają się
być pewne. W Egipcie, w okresie Starego Państwa, począwszy od końca III dynastii, lew, „król zwierząt”, później
sfinks, lew o ludzkiej twarzy, tworzyły wizerunki Faraona. Symbolizowały jego siłę i męstwo. Powiedzieliśmy, że
cherubini, „na których Jahwe cwałował i na których zasiadał”, wyrażali także  Bożą wszechmoc.

Lew jest zwierzęciem budzącym strach i niebezpiecznym, lecz można go oswoić i faraonowie posiadali
udomowione lwy. Nie dziwi więc fakt, że w Egipcie przypisywano lwom, później sfinksom, rolę strażników i
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zazwyczaj  tworzyli  parę.  Począwszy  od  „Tekstów z  Piramid”,  podwójny lew Aker  -  nazywany także  Shou-
Tefenet i Rw - tj. „parą lwów” - jest strażnikiem bram do Tamtego Świata; sfinksy znajdowały się przed fasadą
świątyni nagrobnej Chefrena w Gizie; w okresie Średniego Państwa, Sinuhe kłania się z pokorą oddając hołd
„pomiędzy  sfinksami”  przy  wejściu  do  pałacu  Senusereta  I;  w  Nowym Państwie  sfinksy  stoją  wzdłuż  alej
prowadzących  do  świątyń  i  zwyczaj  ten  utrzymał  się  do  okresu  ptolemejskiego.  Podobnie  było  w  innych
regionach  starożytnego  Wschodu.(...).  Na  Bliskim  Wschodzie  semickim  oraz  w  Syrii  występowały   dwa
wyobrażenia sfinksów:  (1) strażnicy świętego drzewa, (2)  asystujący przy tronie. (...)

* * *
Pora na konkluzje. Starożytny Wschód przekazał nam sporą ilość dzieł - wykopalisk archeologicznych

oraz  tekstów  -  świadczących  o  związku  cherubinów  z  Arką  Przymierza.  W  Syrii  oraz  Fenicji  znane  jako
uskrzydlone sfinksy broniły świętego drzewa i asystowały tronowi bożemu. Biblijne cheruby chroniły drzewa
życia  i służyły  jako tron Jahwe. Arka, będąca w pierwszym rzędzie piedestałem Jahwe, dosłownie podnóżkiem
tronu otoczonego cherubinami, służyła jako skrzynia do przechowywania tablic przymierza.

Siedzące cheruby i arka-podnóżek tworzą zespół tronowy Jahwe. W tradycji przyjęło się tu stosować
nazwę „Jahwe zasiadający na cherubach”. Nie mamy całkowitej pewności, ale z dużą dozą ostrożności można
stwierdzić, że po raz pierwszy określenie „Pan zasiadający na cherubach” zostało odniesione do Jahwe w świątyni
w Silo.  Również  w Silo  arka  została  umieszczona  w specjalnie  skonstruowanym dla  niej  sanktuarium.  Jest
wysoce prawdopodobne, że Izraelici wzorowali się przy budowie na jakiejś innej świątyni sąsiednich ludów, w
której Boga wyobrażono jako postać siedzącą na tronie wspartym przez uskrzydlone sfinksy. Te sfinksy być może
już wtedy nazywane były cherubami. Izraelczycy adoptowali tę tradycję, sami dodali Arkę - symbol przymierza
zawartego przez Jahwe ze swoim ludem. Nie  wiadomo jako długo arka znajdowała się w sanktuarium w Silo -
teksty źródłowe na ten temat milczą. Jedno co jest pewne, idea plastycznego wyobrażenia zespołu tronowego
Jahwe jako „Pana zasiadającego na cherubach” rozlała się na cały naród i na trwałe znalazła sobie miejsce w
tradycji żydowskiej. Naturalnie mogły później zachodzić pewne drobne lokalne modyfikacje, jak chociażby ta
znana ze świątyni Jerozolimskiej: ogromne postaci cherubinów z otwartymi skrzydłami, pod którymi spoczywała
Arka Przymierza.

Tłum. Iwona Borkowska i Herbert Oleschko

* Na podstawie R. de Vaux O.P., „Bible et Orient”, Les Editions du Cerf, Paris 1957 (fragment rozdziału
„Les Cherubins et l’Arche d’Alliance, les Sphinx gardiens et les Trones divins dans l’ancien Orient”, s. 231-259)
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Alfons Rosenberg 

SYMBOLICZNE BARWY ANIOŁÓW*
Ewolucja pierwotnego obrazu.

POCZĄTKI. Sztuka chrześcijańska pierwszych czterech stuleci, przedstawiając postacie  związane  z  historią
zbawienia,   ich posłannictwo,  wygląd czy atrybuty,  stosowała barwy symboliczne  w bardzo   ograniczonym
zakresie.  Także malarstwo  katakumbowe  i  najprostsze   wczesne   świątynie  nie  wykazują cech jakiegoś
specyficznie chrześcijańskiego stylu. Artyści chrześcijańscy lub nawet   pogańscy,  tworzący  dla  chrześcijan
rzeźby  nagrobne, przejmowali  często środki przedstawiania rzeczywistości używane zazwyczaj w schyłkowym
okresie Cesarstwa Rzymskiego. W malarstwie takim   środkiem był przede wszystkim delikatny "pompejański", o
słabo zaznaczonym konturze, "impresjonizm". W ciągu  pierwszych  trzystu  lat  nie wykształciły się jeszcze
właściwe   chrześcijaństwu   motywy.   Symbolika  zaświatów,  na przykład  róże  i  ptaki  czy  nagrobne
wizerunki  uskrzydlonych geniuszów przejmowano ze  skarbca  form przynależnych do  pobożnego pogaństwa;
treści wiary symbolizowano przy pomocy motywów starotestamentowych (Melchizedek, Jonasz, młodzieńcy w
piecu ognistym). 

Ten stan uległ jednak zasadniczej zmianie, gdy za sprawą cesarza Konstantyna Kościół chrześcijański
stał się kościołem państwowym. Wtedy też, dla coraz to wspanialszych świątyń stopniowo zaczęto tworzyć coraz
bardziej  typowe  chrześcijańskie  dzieła  sztuki.  Późnoantyczny  impresjonizm  został  zastąpiony  przez  styl
monumentalny, o wyraźnie zaznaczonym konturze.  Częste niegdyś  motywy krajobrazowe zmniejszyły się do
wymiarów symbolicznych (symbolika Raju). Częste teraz błękitne lub złote tło umieszczonych w absydach lub
łukach triumfalnych1) dużych  mozaik ilustrujących historię zbawienia symbolizowało spojrzenie w wieczność.
W miejsce postaci ze Starego Testamentu, które przecież nie znikły  całkiem  z typologii wyobrażeń o historii
Zbawienia  pojawiły się  zobrazowane  symbolicznie  prawdy wiary,  związane  z  dogmatami  ogłoszonymi przez
wczesne sobory. 

Kierunek   przemian  sztuki  prowadził  więc  od  przestrzennej  swobody  do  podziału  na  kwatery,  do
"uporządkowania  pól"  (por.  S.  Prassede,  S.  Maria  in  Domnica  w Rzymie).  Uduchowienie  materii   wskutek
niemalże geometrycznego uproszczenia formy, poprzez ścisłe uszeregowanie świętych postaci zatriumfowało nad
późnoantycznym  iluzjonizmem i  impresjonizmem, co przyniosło dominację  chrześcijańskiego  symbolizmu
wskazującego  na  to,  co  nadziemskie.  W  przeciwieństwie  do  zasadniczo  dekoracyjnego  charakteru  sztuki
hellenistycznej w sztuce wczesnego chrześcijaństwa pochodzącej z piątego wieku (za moment szczytowego jej
rozwoju  uważa  się  siódme  stulecie)  treść  i  forma  były  znów  ze  sobą  tożsame.  Forma  stała  się  środkiem
ewangelizacji.  Oznaczało  to  powrót  do  początkowej  fazy  rozwoju  wszystkich  kultur,  kiedy  to  forma  jest
nośnikiem znaczenia. Tak oto narodziła się chrześcijańska sztuka symboliczna, przez to, co zmysłowe usiłująca
wyrazić to, co duchowe, a to, co wieczne - przez to, co doczesne. 

Także  barwa miała  swój udział  w procesie  przemiany zjawiska zmysłowego w symbol  Wieczności  i
Bóstwa. We wczesnochrześcijańskim  malarstwie  naznaczonego kulturą grecką Bizancjum,  pobłyskująca  barwa
powietrza została wyparta przez złote  tło. Natomiast w Italii (szczególnie w Rzymie i Rawennie) barwa stała się
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wręcz samodzielnym środkiem  głoszenia boskiego orędzia: niewidzialne Moce i Potęgi Królestwa  Niebieskiego
ukazywały  się w barwnym blasku. W toku tego procesu intensywność barwy osiągnęła połyskliwość klejnotów.
Z  czasem  znaczenie  barw  zostało skodyfikowane dogmatycznie. Barwa  stała  się  zjawiskiem, przez które
przenika  rzeczywistość  boska   i  które  wyrasta  ponad  swój  zmysłowy charakter,  stając  się  "barwą  istotową"
(Wesenfarbe). Wtedy też na całe tysiąclecie barwa   stała   się  nośnikiem  i  pośrednikiem  działania  mocy
duchowych. 

Ta  właśnie  dokonana  przez  teologów i  artystów symbolizacja  świętych postaci  i  barw (IV-V w.  po
Chrystusie), świadczy o tym, że Kościół - w zupełnie nowym sensie - nawiązał do duchowości wczesnego antyku,
kiedy człowiek zaczął pojmować zjawiska świata zmysłowego jako symboliczne  odzwierciedlenia bóstw i ich
panowania. Odpowiednie barwy symboliczne, podobnie jak określone zwierzęta  ofiarne, a także tkaniny i sprzęty
kultowe  były  wtedy  na   stałe  przyporządkowane  określonym  bóstwom  i  ich  posłańcom.  W  barwach
odzwierciedlało  się całe uniwersum, gwiazdy i żywioły, objawiające  porządek  życia duchowego i cielesnego.
Dlatego też taka  symbolika  barw tworzyła równocześnie określoną hierarchię wyrażającą  boski  porządek.
Oznacza  to,  iż  starożytni,  a  potem  także   chrześcijańscy   kapłani  oraz  artyści  stosowali  nie  tylko  barwy
zróżnicowane  (zależnie od zasad obowiązujących w poszczególnych kręgach kulturowych), ale także wyłączali
ze swej palety  te  barwy,  które według ich przekonania dalekie były od boskości. 

Obecność lub oznaki kultu danego bóstwa można było rozpoznać po  określonej barwie. Miało to miejsce
w starożytnym Egipcie2), gdzie czerń uważano za barwę świata podziemnego i antybóstwa - Seta,  egipskiego
Szatana. Bez wątpienia również czerwień mogła się stać symbolem wrogiej życiu rządzonej przez Tyfona pustyni,
zaś czerń - związanej  z   ziemią  płodności.  Oto  przykład ambiwalencji  typowych dla  egipskiego myślenia  i
wyobraźni. Także Ozyrys był zrazu określany jako "czarny", gdyż po śmierci, którą poniósł z  ręki  Seta,  stał się
władcą "ciemnego" państwa zmarłych: wszystko, co wiązało się ze światem podziemnym uważano za  "czarne".
Czerwień  pierwotnie  była  wprawdzie  barwą boga słońca,  barwą zwycięstwa i życia. Dopiero potem stała się
barwą zabójcy  Ozyrysa,  Seta  (Tyfona) i dlatego symbolizowała bunt przeciwko boskiemu porządkowi życia. 
Ze względu na dobroczynną moc, Horusa określano jako "boga o barwie papirusu", czyli "zielonego". Wierzono,
iż zielone jest wszechwidzące, wszechożywiające oko  Horusa, uzdrowione po zranieniu go przez demonicznego
Seta. W kulturze  egipskiej zieleń oznaczała zdrowie i zbawienie, podczas gdy teksty religijne nie wspominają
niemal o błękicie.

Biblijni  Żydzi,  w  przeciwieństwie  do  Egipcjan  uważali  błękit  za  barwę  boską.  Rzeczywistość
zamieszkiwana przez Boga jawiła im się szafirowobłękitna,  widzieli ją w blasku szafiru.3)  Dlatego też błękit
należy do najważniejszych starotestamentowych barw kultowych. Towarzyszą  mu  fiolet,  karmazyn, szkarłat,
cynober  i  biel.4)  Wszystkich tych barw używa się do ozdobienia Namiotu  Spotkania, gdzie przechowywano
Arkę  Przymierza,  a także stroju arcykapłana.5) Natomiast   zieleń  i   żółć,   zwłaszcza   w  ich jaśniejszych,
odcieniach zostały wyłączone z kręgu świętych barw dawnego Izraela.  Złoto jednakowoż uważano za symbol
tego, co czyste, święte szlachetne i boskie. 

Podobnie jak wszystkie rozwinięte kultury, ceniła  złoto kultura  grecka.  Na  złotych  obłokach Olimpu
"złotożółty" Zeus wychylał  złoty  puchar.  Złota  jest zaczarowana laska Hermesa. Dwór,  rydwan, łuk i miecz
Apollina błyszczą złotym, podobnym do słonecznego  blaskiem. Błękit  był dla Greków barwą Pallas  Ateny,
bogini  mądrości. Również czerwień uważana była w Helladzie za barwę boską,  kapłani misteriów eleuzyjskich
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odziewali się w czerwone  szaty. Z kolei rzymska statua Jowisza Kapitolińskiego co  roku,  od nowa pokrywana
była czerwoną farbą. Czerwone szaty nosili  także  cesarze  bizantyjscy,  podpisywali  się czerwonym inkaustem,
pieczętowali   się   czerwonym  woskiem.  W  czerwonym płaszczu,    w   czerwonej    czapce   frygijskiej
ukazywał   się  wtajemniczonym Mitra,  słoneczny heros.  W starożytności,  podobnie  jak   później,  w wiekach
średnich, czerwień symbolizowała zapewne także  sąd  i  wojnę,  władzę  nad  życiem  i  śmiercią,  dlatego
przyporządkowywano ją Marsowi.6) 
 

ISTOTOWA POLARYZACJA  BIELI I CZERNI. Z biegiem czasu, ze złożonej, antycznej  symboliki
barw wykształciła się odpowiednia symbolika chrześcijańska, a wraz z nią - barwna  symbolika  istot  anielskich.
W myśl teorii optycznych  wszystkie  barwy  powstają  z  rozszczepienia bieli, która  jest ich ojczyzną i źródłem.
Im bardziej odległe od bieli -  tym bardziej są barwne - im bliższe jednak czerni, która jest śmiercią  barwy,  tym
bardziej  zmącone i ciemne. Sama biel jest  wyrazem i symbolem  światła,  pierwotnej  Mocy  życiodajnej  i
twórczej,  czystej boskości. Poprzez światło i w świetle ujawnia się  istota  i  piękno  wszelkiego  stworzenia. A
że Bóstwo jest "świetliste", wskazuje światło towarzyszące jego objawieniom. 

Prorok Daniel7) widzi Bóstwo odziane w biało połyskujący płaszcz i z takimiż włosami zasiadające na
otoczonym płomieniami tronie.  Obraz ten  koresponduje z apokaliptyczną wizją Jana,  otwierającą  tajemnicze
objawienie8): widzi on przedwiecznego Chrystusa o świetliście białych włosach, słonecznie jaśniejącym obliczu,
ognistym wzroku i stopach jak rozżarzony spiż, w białej świetlistej  szacie  Boskości.  Według  "Apokalipsy"9)

zbawieni spowici  są  w  białe  szaty, gdyż mają swój udział w światłości Boga. Odzienie sług Boga jest białe jak
szaty kapłanów egipskich, greckich i rzymskich i jak szaty boskich posłańców. 

Tej bieli stwórczego Praświatła  przeciwstawia się mroczna czerń, wroga mu, pochłaniająca wszystko
siła. Czerń, podobnie jak biel, nie jest barwą w ścisłym tego słowa znaczeniu, oznacza raczej  nieobecność albo
śmierć wszystkich barw, ich znaczeń i kres  zbawiennego  działania.  Jako zupełny brak wszystkich barw oznacza
ona także całkowity brak życia, dlatego też czarny jest koń trzeciego z   jeźdźców Apokalipsy, niosącego  śmierć
głodową10). 

Jest  więc  rzeczą  zrozumiałą,  że  od niepamiętnych czasów, we wszystkich  kręgach  kulturowych, z
posłańcami ciemności łączono raczej ciemne barwy: brunatną, ciemnofioletową, ciemnozieloną. Byli   bowiem
przeciwieństwem  białych  Bożych  aniołów.  Wobec posłańców   ciemności,   posłańcy   światła   są   takim
samym przeciwieństwem jak Praświatło wobec zupełnego  mroku. 

BIEL  I  CZERWIEŃ.  W  starotestamentowych  wyobrażeniach  boskich  epifanii  dominuje  biel  jako
oznaka nadzmysłowego boskiego światła. Jako pierwszą barwę przydano tej Pra-bieli ognistą czerwień. Wizje
proroków ukazują wprawdzie Bóstwo w najjaśniejszej bieli, otacza je wszakże czerwona płomienista aura, albo
potok  płomienisty  tryska  spod  jego  tronu.  Biel  symbolizuje  płomień  Ducha  Bożego,  zaś  czerwień  -
niewyczerpaną żywotność.  Ten  kontrast  bieli  i  czerwieni  jest  równocześnie  prafenomenem "barwy w Bogu".
Aniołowie,  jako  promienie  Prasłońca  mają  udział  w  jego  bieli.  Wyobrażenia  wczesnochrześcijańskie
przedstawiają aniołów przede wszystkim w skontrastowanych bielach i czerwieniach. Charakterystycznym tego
przykładem są mozaiki  w rzymskiej  świątyni  S.  Maria  Maggiore  (IV - V  w.  n.e.)  -  wyobrażenia  aniołów o
czerwonych głowach,  dłoniach i stopach,  odzianych w białe  szaty. Przez zaakcentowanie  przedziwnej  barwy
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ognia zostali tu przedstawieni  jako  istoty  pochodzące  z  Empireum - boskiego ognistego nieba. 
Czerwień  jest  odbiciem  płomieni  boskiego  Eteru,  które  -  jak  już  zauważyliśmy  -  według   antycznych   i
późnoantycznych   wyobrażeń  otaczają   tron   Boga.   Świętej,  życiodajnej  czerwieni  nie  sposób  pomylić   z
nienasyconym "wielkim smokiem barwy ognia" (Ap. 12), albo  z  "nierządnicą  siedzącą  na bestii szkarłatnej"
11).  Jak  każda   barwa,  tak  i  czerwień  miała  znaczenie  ambiwalentne:  mogła  oznaczać   zarówno   Ducha
Świętego,  jak  i  ziemię  albo  świat podziemny. 

PURPURA, BŁĘKIT I CZERWIEŃ. Obok czerwieni  i  bieli,  z  wyobrażeniami aniołów najczęściej
łączą  się  barwy  błękitna  i  czerwona.  Połączenie  to  wywodzi  się  zarówno   z  kultowej  symboliki  Starego
Testamentu (szczególnie z "Pięcioksiągu  Mojżeszowego"),  jak  i  ze starożytnej symboliki imperialnej. Tradycja
żydowska znała  cztery barwy kultowe: czerwoną purpurę, niebieską  purpurę12), szkarłat i biel. Czterobarwne
było  dziesięć ozdobionych haftowanymi cherubinami kobierców  należących  do  wystroju  Namiotu  Spotkania
podczas pustynnej wędrówki ludu wybranego, a potem w okresie zasiedlania Kanaanu. Podobnie   czterobarwna,
haftowana  w  cherubiny  była zasłona  oddzielająca  Święte  Świętych  (sanktuarium świątyni Salomona) od
reszty syjońskiej  świątyni,  a  także  następna zasłona   -   oddzielająca   wnętrze   od   dziedzińca.  Również
czterobarwny  był  pektorał  arcykapłana, lecz  jednobarwna - z czerwonej purpury - była już  szata  wierzchnia,  a
biała  -  spodnia   tunika.13)   Podobną  kompozycję  stroju  zachowała  do  dziś  liturgika  katolicka.  Źródłem tej
świeckiej i religijnej symboliki była zasada występowania sług w barwach ich pana. Po części z niebieskiej, po
części z czerwonej  purpury  utkano kobierce, którymi, podczas  wędrówki  przez  pustynię  przykrywano święte
sprzęty14).   Centrum  czterech   barw  kultowych  -  jak  świadczą   powstające   równolegle   księgi  Starego
Testamentu - stanowią oba odcienie  purpury, w  których,  poprzez  polaryzację  błękitu i czerwieni objawia  się
boski  majestat:  w  czerwonej  purpurze  - boskie panowanie nad światem, w niebieskiej - wszechkapłaństwo
Bóstwa. 

Polaryzacja ta oznacza więc objawienie Bóstwa w  każdej przestrzeni:  zarówno  w  Kosmosie,  jak i w
obrządku religijnym oraz w ludzkiej historii. 

Jeśli chodzi o kształtowanie się barw anielskich, miała w tym udział  inna  tradycja - symbolika barw
światła15). W pierwszych wiekach chrześcijaństwa  błękit  i  czerwień  uważano  za barwy symbolizujące  Raj,
więc przeniesiono je także na aniołów jako mieszkańców Raju i posłańców z niego przybywających. Te "barwy
rajskie"  wywodzą  się  z kolorystyki porannego nieba i obłoków zaczerwienionych   światłem   wschodzącego
słońca.  Starożytnym wyobrażeniem tego zjawiska był kogut symbolizujący przebudzenie do życia i jednocześnie
(podobnie  jak paw czy feniks)  -  "zmartwychwstanie"   i  "niezniszczalność".  Na  wszystkich    używanych  w
Rzymie,  a pochodzących ze Wschodu tkaninach, ptak ten ma błękitno-czerwone upierzenie. 

Czerwone i błękitne  obłoki  wraz  z  soczystozieloną  smugą rajskiej łąki znajdującą się na pierwszym
planie  monumentalnych  mozaik   w  rzymskich   absydach  i  łukach  triumfalnych  symbolizują  odwieczny   i
nieprzemijalny  "kraj jutrzenki" i "dzień bez wieczoru".

Barwy  błękitu  i  czerwieni,  jak  zdążyliśmy  już  zauważyć, pozostają  w  związku  z  trzecim obszarem
tradycji:  z  symboliką  imperialną16).  Cesarze  Rzymu  Wschodniego  i  Zachodniego  uzasadniali  swą  władzę
boskim   nadaniem,  dlatego  używali  niebieskiej  i  czerwonej  purpury  jako  znaku  swej  boskości  (Divinitas),
przejmując   lub uzurpując  sobie  prawo używania  purpury  zastrzeżonej  niegdyś dla  bóstwa jako jego  znaku
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panowania  nad  światem.  Wskutek  tego,  te  boskie  barwy  odgrywały  główną  rolę  w  symbolice  dworskiego
ceremoniału i w kulcie władcy. Po upadku cesarstwa spadkobiercą tej kompozycji odcieni purpury, czerwieni,
błękitu, złota, żółci i oranżu, stał się Kościół.

Najstarszym  i  najbardziej  znaczącym  przykładem  całkowicie  błękitnych  i  czerwonych  aniołów
podobnych do zgęszczonych,  ukształtowanych błękitnych i czerwonych rajskich obłoków, jest mozaika  z V w.
n.e.  znajdująca  się  w  kościele  S.  Apollinare  Nuovo  (Rawenna),   byłej  siedzibie  namiestnika  bizantyjskiego
władcy. Z niezwykłą  sugestywnością  przedstawiono  tam ewangeliczną scenę Sądu Ostatecznego: oddzielenie
owiec od kozłów.17) 

Zauważamy  tam  trzy  osoby:  pośrodku  zielonego  rajskiego  pejzażu,  na  skale,  zasiadł  młodzieńczy
Chrystus, jako bóg-władca odziany w purpurową togę: po jego prawicy stoi anioł w czerwonej szacie,  o  również
czerwonych  skrzydłach i aureoli. Przed nim znajdują się powierzone mu owce - błogosławieni, którzy ostali się
na  sądzie.   Po   lewej  stoi  całkowicie  niebieski  anioł  jako stróż   oddzielonych  kozłów.   Od  czerwieni   i
niebieskiej barwy aniołów  odcina  się  purpura,  w którą odziany jest Chrystus, a która symbolizuje oba atrybuty
Sędziego  Świata:  łaskę  i sprawiedliwość.

Wielokrotnie  próbowano  rozszyfrować  tajemniczą   symbolikę  "czerwonego  i  niebieskiego  anioła".
Według J. Kurtha 18) "artysta bez   wątpienia   w   nadzwyczaj   oryginalny   sposób   wyraził przeciwieństwo
światła  i ciemności, nieba i piekła. Czerwień, jako  barwa  ognia  i jutrzenki oznacza jasność i światło, barwa zaś
ciemnoniebieska  jak nocne niebo oznacza ciemność”. Także J. Wilpert  19)   czerwonego   anioła  interpretuje
jako  postać  ze światłości,  zaś  niebieskiego  -  jako  przedstawiciela  mroków (czyli miejsca potępionych). 
Nawiązujący  do  antycznej, szczególnie greckiej ikonografii barwnej, archeolog i historyk sztuki E. Kirschbaum
SJ  20),  podobnie  pojmuje  czerwień  anioła  jako  duchową,  ognistą  boską  siłę,  natomiast  barwę niebieską,  ze
względu na jej pokrewieństwo z czernią - jako symbol przemijania i zepsucia. Według niego czerwony  anioł
oznacza łaskę, niebieski zaś potępienie. Pogląd ten uzasadnia badacz tym, iż przeciwstawienie obydwu aniołów
nie wynika  z  zasad  kompozycyjnej  symetrii,  ale  z ewangelicznej paraboli o oddzieleniu owiec  od  kozłów.
Dlatego  też anioł czerwony  to  dla  niego  angelus bonus, niebieski zaś - angelus malus, widząc w tym drugim
chrześcijańskie wyobrażenie demona. 

Wydaje się jednak, że mimo cech pewnej trafności, interpretacja ta idzie nazbyt daleko, gdyż niebieska
barwa  szaty  anioła   nie   oznacza   jego   charakteru,   ale  powierzony  mu  urząd  przewodnika  wiodącego
potępionych  na  miejsce  potępienia.  Ponadto  dzięki   podpisom  do  niezliczonych  wyobrażeń  aniołów
pochodzących z  okresu dłuższego niż jedno stulecie (znajdujących się również w późnoantycznych kościołach
Rawenny) dowiadujemy się, że w przypadku asystujących Chrystusowi aniołów tradycyjnie chodzi o Gabriela
(czerwony) i Michała (niebieski). Jednak "niebieski"  Michał  nie  jest  "zły", ale według  dawnych  przekazów
pełni   funkcję   reprezentanta  sądu  i  krainy  umarłych.  Czerwień  i  barwa  niebieska  obydwu  tajemniczych,
występujących  w   ewangelicznych  przypowieściach  aniołów ma natomiast związek z tradycjami  żydowskimi.
Według  tychże  - zajmiemy  się  tym obszerniej  w innym miejscu - Gabriela uważano za  anioła  narodzin
przyporządkowując mu czerwień, ogień, wiosnę i  lato  oraz  dojrzewające  owoce. Michał zaś, jako anioł końca
życia patronował jesieni, zimie, żniwom, wodom i lodom.

Czerwony  i  niebieski  anioł - Gabriel i Michał - patronujący obu  sytuacjom  granicznym: narodzinom i
śmierci, łasce i sądowi znani  byli  symbolice  i  angelologii żydowskiej na długo przed powstaniem  mozaiki  w
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Rawennie  i  zapewne  taka  tradycja nie pozostała    bez    wpływu   na   wyobrażenie   tej   anielskiej pary.21)

Czerwień  i  barwa  niebieska  nabrały  nowego znaczenia także  w  późniejszej  ikonografii  chrześcijańskiej.
Barwy  te oznaczają  dwie  wymienione  w Starym Testamencie grupy aniołów: serafinów (w widzeniu świątyni u
Izajasza22)) i cherubinów (w proroctwie Ezechiela23). 

Serafini,   według  biblijnej   tradycji,   są  czerwoni  (w tej  kwestii   zgadzają   się zarówno Dionizy
Aeropagita  jak  i  Grzegorz  Wielki   i   ich   następcy),  z  tej  przyczyny, że  płoną  miłością  w Bogu;  cherubini
natomiast  pełnią  funkcję pośredników Boskiej mądrości  i  jako Wiedzący są niebiescy. Miłości przypisana jest
ognista czerwień, wiedzy - czysty jak powietrze błękit. 

Od  zarania  chrześcijaństwa  aż  po  późne  średniowiecze  czerwoni  serafini    wraz   z   niebieskimi
cherubinami,  przedstawieni  na  niezliczonych     freskach,    malowidłach,    miniaturach    tworzą  niebiesko-
czerwoną  asystę  Boga.  Boga  Ojca  lub Trójcę Świętą otacza  zwykle  wewnętrzny,  płomieniście czerwony
krąg aniołów, czerwona  mandorla,  okolona  zewnętrznym niebieskim blaskiem. W ten  sposób  Boski  majestat
ukazuje  się  spowity czerwonymi i białymi płomieniami    anielskiego Empireum. Kompozycja spolaryzowanego
błękitu  i czerwieni jest znakiem pełni i mocy, której źródłem jest Bóstwo. 
 

NIEBIESKI  I  JEGO  ODCIENIE.  Barwa  ta  występująca  samodzielnie  (nie  spolaryzowana  z
czerwienią) ma zupełnie inne znaczenie nie tylko w obrębie symboliki  barw anielskich. Połączenie z czerwienią
nadaje jej wewnętrzny dynamizm, obcy właściwej naturze niebieskiego. Czerwień symbolizuje bliskość i ciepło,
błękit natomiast - oddalenie i chłód. Błękit pozostaje więc  znakiem oddalenia i wzniosłości Boga. 

Na Synaju Bóg objawia się Mojżeszowi w  błękitach.24) Szafirowobłękitne są fundamenty   tronu Boga i
Jeruzalem  Niebieskiego25).  Szafirowy  błękit  jest  zawsze  symbolem  pierwiastka  duchowego,  oddalenia,
wzniosłości. Dlatego mógł się stać  symbolem  wiecznego  świata  wyobrażonego  na  mozaikach w absydach i
łukach triumfalnych; doskonałym tego przykładem jest błękitne tło mozaik  rzymskiego  kościoła śś. Kosmy i
Damiana. Wśród chrześcijańskich barw symbolicznych błękit oznacza niebiański  akt  stworzenia i takież jego
źródło.  Z  tą  symboliką  łączyć  należy  błękitne  aureole  błogosławionych,  którzy  dostąpili  niebiańskiej
doskonałości (rzymskie świątynie S. Maria Antiqua, S. Paolo fuori le mura, S. Prassede).  Aniołowie,  którym
powierzono  znaczącą  misję,  albo  ci, którzy towarzyszą Bóstwu także zostali wyróżnieni  błękitnymi  aureolami
- jak ten, ukazujący  się  Jouzuemu  na  mozaice w nawie kościoła S. Maria Maggiore.  Również  aniołowie
stojący po prawej i lewej stronie mandorli otaczającej tronującego Chrystusa  (Rzym, kościół S. Giovanni a Porta
Latina)  różnią się od pozostałych aniołów błękitnymi aureolami26). 

Błękit, obok złota i bieli uważano za barwę nieba i zwycięstwa,  kolor  vita  angelica  albo  vita coelestis,
Bożego pokoju  i  wiecznej szczęśliwości. Dlatego też, według żyjącego w jedenastym stuleci św.  Brunona  z
Astii  "niebieski hiacynt dla swej boskiej i niebiańskiej barwy oznacza mądrość od samego Boga zstępującą z
niebiańskich wysokości". Pogląd ten odpowiada teologii mistycznej,   przyporządkowującej   cherubinowi,   jako
Światłu Mądrości, barwę niebieską.

W anielskiej  symbolice  sakralnej,  spolaryzowana z czerwienią barwa niebieska pojawia się  - jak już
zdążyliśmy to zauważyć -  w stuleciach  V-VI.  Natomiast  jako  barwę samodzielną  oficjalnie  zastosowano  ją
dopiero  w stuleciach następnych, szczególnie w epoce  gotyku. W szczytowej fazie tego okresu można nawet
zauważyć  szczególne  upodobanie  do  przedstawiania  pojedynczych  aniołów  lub  całych  ich  grup  w  barwie
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ultramaryny -  zwłaszcza  na  obrazach   Giotta,  Fra  Angelico,  Rogiera  van  der  Weyden,  Stephana  Lochnera,
Hugona  van  der  Goes  albo na pochodzącym ze szkoły paryskiej   (ok. 1395) ołtarzyku króla Ryszarda II.
Ponadto  na  licznych    obrazach    mistrzów    niderlandzkiego   gotyku,   niczym jaskółki,   grupami   albo
pojedynczo  ciemnoniebieskie  anioły z gracją szybują poprzez przestworza. Niebieskie anioły można też spotkać
na greckich i ruskich ikonach.
 

ZIELEŃ.  W kanonie barwnym sztuki  chrześcijańskiej zieleń pojawia się bardzo późno, choć ma już
wtedy za sobą bardzo długą tradycję. Babiloński władca Hammurabi wymienia ją  we wstępie do swego kodeksu,
uważając  ją  za  barwę  zmartwychwstania. W Indiach symbolizowała ona odrodzenie. W mitologii greckiej była
atrybutem bóstw morskich. W islamie oznaczała poznanie Boga.

Z kanonu barw starotestamentowych została jednak wykluczona. Chociaż historia stworzenia, psalmy i
prorocy wspominają o zieleni roślin jako o osobnej barwie 26), nie uzyskała ona jednak nigdy statusu symbolu.
Jasne i bardziej jaskrawe odcienie zieleni uchodziły za barwy nieszczęścia, śmierci, zepsucia, choroby - zwłaszcza
trądu.

Natomiast  w  ikonografii  chrześcijańskiej  zieleń  stała się symbolem rajskiego błogosławionego życia.
Pojawia się dopiero po edykcie mediolańskim (313  n.e.) w łukach triumfalnych bazylik wznoszonych od IV do
VII wieku n.e. (przykładem świątynie S. Apollinare in Classe w Rawennie i SS. Nereo  i  Achilleo  w  Rzymie).
Zieleń  tworzy  tam wąski pasek, z którego  wykwitają  kępki  kwiatów. Na tym zielonym skrawku raju pasą  się
albo biegają owce Chrystusa Dobrego Pasterza stojącego tam w otoczeniu świętych i błogosławionych. 

Zanim sztuka chrześcijańska nawiązała do symboliki raju, do jej symbolicznych znaczeń odwoływali się
pierwsi  ojcowie  Kościoła  i  później  -  średniowieczni  teologowie  symbolu.  Dla  każdego   z  nich,  w  sposób
doskonały zieleń  wyraża istotę  nadziei  na  życie  wieczne.  Dla  św. Paulina  z  Noli  (ok.  353-431)  i  Dionizego
Aeropagity (autora dzieła "Hierarchie niebieskie") zieleń jest symbolem wiecznej młodości i rozkwitu. Św. Bruno
z Astii (XI  w.)  interpretuje  ją  jako  "wiecznie zieleniące się życie świętych". Dla   św. Ryszarda od św. Wiktora
jest znakiem "niewiędnącej   wieczności",  zaś Rupert  von  Deutz  pisze  o pulchritudo   viriditatis   aeternae
("pięknie   wieczystej zieloności"). Hildegarda z Bingen objaśnia ją jako "zieleniejącą moc cnót"; krew, jako
nośnik życia, jest dla niej "zielona". Chrześcijańską    starożytność, tak samo jak średniowiecze,  uznawała  zieleń
za  symbol  wiecznej ojczyzny, odrodzenia się do nowego życia, raju i zmartwychwstania. 

Prócz tego jest zieleń symbolem młodzieńczo beztroskiej, niezłomnej  wiary. Przykłady tego  możemy
znaleźć  u św. Bedy Czcigodnego  (673- 735) w jego komentarzu do "Apokalipsy", u  Hrabanusa Maura i św.
Ryszarda od św. Wiktora,  pojmujących zieleń jako symbol  nieustraszonej  wiary  i  opierającej   się na niej
nadziei  na  życie  wieczne. Stąd też, według dawnego Pasjonału, Wyznawcy  odziani  są  w  zielone  szaty. Zaś w
roku 1198 papież Innocenty  III,  powołując się na dawną chrześcijańską symbolikę zieleni,  w  liście do króla
Anglii, Ryszarda, określił szmaragd jako o symbol wiary. 

Mimo, że tak wysoko ceniona, zieleń w symbolice chrześcijańskiej  nigdy  nie  mogła  uzyskać tej pełni
znaczenia jaką  osiągnęły  złoto, biel,  czerwień,  błękit i purpura; nawet jeśli  w średniowieczu,  zwłaszcza  na
północ  od  Alp  -  chętnie  używano  jej  jako  tła  obrazów i  barwy szat  świętych.  Dlatego  też  na  przykład  w
"Apokalipsie bamberskiej" Chrystus-Sędzia Świata - wbrew  odwiecznej symbolice barw - miast czerwonego nosi
zielony płaszcz sędziowski. 
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Zieleń  jest barwą nadziei na życie wieczne także dla Dantego, którego  "Boska  komedia"  łączy  ze
sobą wiele tradycji.  Z jej  ciekawym i częstym zastosowaniem spotykamy się zwłaszcza w  "Czyśćcu", gdzie
oczyszczenie jest zarazem przygotowaniem do nowego  życia. Tam też po raz pierwszy ukazuje mu się Beatrycze,
której  wyznaczono rolę przewodniczki Dantego w jego wędrówce po czyśćcu.  Jej  postać, odzianą w czerwoną
suknię,  okrywa  jeszcze  zielony   płaszcz.28)  Skóra,  włosy i  ciało  upersonifikowanej  Nadziei  towarzyszącej
Wierze  i  Miłości  w  alegorycznych  wyobrażeniach  Tryumfu  Kościoła,  są  całkowicie  zielone  "niczym  ze
szmaragdu"29). W "Czyśćcu" przedstawia Dante bardzo dramatyczną scenę: walkę dwóch zielonych aniołów z
wężem. Wieczorem, kiedy oczyszczające się dusze  odśpiewały już wieczorną modlitwę, z łona Maryi wylatują
dwa, zielono odziane i upierzone,  anioły zbrojne w miecze. Mają one strzec pokutników przed budzącym trwogę
gadem.30) Dante opisuje ich następująco: 

Jako więc świeżo rozpowite liście 
Były ich szaty; zielonymi pióry 
Trącane wiały w ślad ich powłóczyście31)

A wtedy: 
Zielonych skrzydeł spłoszona łopotem 
Uszła gadzina i wnet za granicę 
Wzroku anieli równym zbiegli lotem 32)

W pełnym zgrozy zmierzchu kosmicznej nocy zieloni aniołowie jawią się nie tylko jako istoty niosące
chwilową pomoc, lecz  jako  pośrednicy  nadziei na to, iż kiedyś, dzięki mocy ich  "viriditas",  wiecznej  zieleni,
wąż symbolizujący grzech, zniszczenie i śmierć zwyciężony będzie na zawsze. 

W sztuce sakralnej "zielone anioły" stopniowo schodzą na plan dalszy a z nimi także białe, czerwone i
niebieskie. Ale dopiero w  dojrzałym i późnym gotyku "zielony anioł" nabrał znaczenia, czego  przykładem  jest
uzbrojony anioł Sądu Ostatecznego na pizańskim  Campo  Santo,  albo  również zielony upierzony "anioł ptasi".
Ptaki  są najbliższymi niebu istotami, z aniołami łączy je  całkiem  swobodny lot i szybowanie; śpiew ptaków
najtrafniej przyrównać  można do śpiewu aniołów. Bez trudu więc - a być może też  pod  wpływem greckich
mitów o syrenach - wyobrażono aniołów jako śpiewające lub muzykujące ptaki. Te ptasie anioły ukazują się w
zieleni  -  barwie  nadziei,  zmartwychwstania  i  życia  wiecznego,  gdyż  uważano  je  za  posłańców wieczności,
zwiastunów pomnożonego życia. 

Najznamienitszym wizerunkiem takiego ptasiego anioła i jednocześnie przykładem najświetniejszego a
zarazem ostatniego  wyobrażenia   tego   typu,   jest  grający na  violi  da  gamba anioł  z  koncertu  anielskiego
namalowanego przez Matthiasa Gruenewalda (ołtarz  z  Isenheim).  Stoi on w przedsionku świątyni, na samym
skraju fantastycznej anielskiej kapeli przygrywającej Dzieciątku  Jezus  i Jego Matce. Barwą tego ptasiego anioła
jest  matowa,   mało  świetlista,  dziwnie intensywna,  oliwkowa  zieleń  kontrastująca z  jasnoognistą,  niewielką
postacią  Niewiasty (Maria  aeterna)   klęczącą  u wejścia małej świątyni, w którą to postać  anioł tęsknie się
wpatruje. Jedynie uwieńczona pierzastą koroną głowa i trzymające smyczek dłonie przypominają ludzkie. 
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Wraz  z  ostatecznym schyłkiem gotyku ptasi  anioł  znika  ze  skarbca   chrześcijańskiej  ikonografii.  Z
czasem także rozluźniły się kanony barw  symbolicznych,  większa rolę zaczęła odgrywać inwencja   artystów,
barwy   aniołów  określały  teraz  zasady estetyki.  I  nawet jeśli działający w ostatnim trzydziestoleciu XV w.
Mistrz Życia Maryi  w swojej "Koronacji Maryi" (Stara Pinakoteka,  Monachium) przedstawia uszykowanych w
cztery rzędy muzykujących i  śpiewających  młodzieńczych  aniołów (rząd  najniższy jest  białobłękitny,  drugi
żółty,   trzeci   - ciemnoniebieski,  najwyższy  -  czerwony;  ci  ostatni  nie mają instrumentów,  natomiast  ich
funkcja   pośredników   podkreślona  została   kapłańskimi   szatami),  jest  to  niezwykle  wdzięczny,  lecz  już
końcowy  akord  głębokiej,  sięgającej korzeniami antyku i Starego Testamentu symboliki anielskich barw.

przełożył i opracował 
Piotr Wiktor Lorkowski

Serdeczne podziękowania dla Pana Andrzeja Sawiczewskiego - za wnikliwą konsultację rzeczową i artystyczną.

________________________________ 
*Alfons  Rosenberg, "Die  Symbolfarben der Engel" [w:] "Engel und Daemonen. Gestaltwandel eines   Urbildes",
Reutlingen 1967, S.:60-69. Przypisy  opracowane przez tłumacza na podstawie przypisów autora.

 
Przypisy:
1) Inna, bardziej rozpowszechniona nazwa: łuk tęczowy. Więcej o tym: E. Jastrzębowska, "Sztuka wczesnochrześcijańska", Warszawa 1988, S.78.)
2) Por. H. Kees, "Farbsymbolik in  aegyptischen  religioesen    Texten", Goettingen 1943.
3) Wj. 24,9. 
4) Por. Wj. 36,8-19.  
5) Por. Wj. 35 - 39. 
6) Por. E. Wunderlich, "Die Bedeutung der roten Farbe im Kultus der Griecher und Roemer”, Gieen 1925.
7)  Dan.  7,9:  Szata  Jego była biała jak śnieg, a włosy jego z czystej  wełny.  Tron  jego  był z ognistych płomieni, jego koła płonący ogień. (cyt. za
"Biblią Tysiąclecia")
8)Ap.1,9.
9) Por. 6,9 i nast.: I dano każdemu z nich białą szatę (w.11); a także 7,9 i nast.: Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy.  
10) Ap.6,5.
11) Ap.17,3.
12) Pojęcia czerwonej i niebieskiej purpury nie mają charakteru tautologii  ani  oksymoronu - posługuje się nimi zarówno "Biblia Tysiąclecia"   (Wj.
39, 1-31)  jak  i  "Die  Bibel  nach  der Uebersetzung  Martin  Luthers  mit  Apokryphen",  Stuttgart 1985 (2. Mose, 1-31). Przyp. tłum.
13) Por. Wj. 39, 1-31. 
14) Por. Wj.36 i nast. 
15) Więcej  o  tym  F.  Haberlin,  Grundzuege einer nachantiker Farbikonographie in „Roemisches Jahrbuch fuer Kunstgeschichte”, Wien 1939. 
16) Ibidem. 
17) Mt 25, 31; 41 i nast. 
18)  Por.  J. Kurth, "Die Mosaiken der christlichen Aera, 1.Teil, Die Wandmosaiken von Ravenna, Leipzig-Berlin 1901. 
19) Por. J. Wilpert, "Die roemischen Mosaiken und Malereien der kirchlichen Bauten vom 6 bis 12 Jahrh. Text II, Freiburg 1924. 
20) Por. E.Kirschbaum, "L'angelo rosso e, l'angelo turchino" [w:] "Rivista di Archeologia Christiana" XVII, Rom 1940.
21) Zob. Schwab, "Vocabulaire de l'Angelologie", Paris 1897. 
22) Por. Iz. 6,1. 
23) Por. Ez. 1,4 i nast. 
24) Wj. 24,10.
25) Ez.1,26, Iz. 54, 11.  
26) G. Haupt,  Die  Farbsymbolik  in  der  sakralen  Kunst des abendlaendischen Mittelalters, Dresden 1941.
27) Rdz 1,12. 
28) Dante Alighieri, "Boska Komedia", Czyściec 30, w. 33.
29) Dante, tamże 29, 124
30) Dante, tamże, 8, 97 i nast., 8,25 i nast. 
31) Dante  Alighieri, "Boska Komedia", przełożył  E. Porębowicz, "Czyściec" Pieśń ósma, w.28- 30.
32) Tamże w. 106-108.
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Herbert Oleschko

ANIOŁOWIE WEDŁUG ŚW. PAWŁA

Znamy tylko jedną relację o spotkaniu Apostoła Narodów z aniołami. Zdarzenie to miało miejsce jesienią
roku 60 po Chr., kiedy z Cezarei wyruszył statek pod dowództwem setnika cesarskiej kohorty, niejakiego Juliusza.
Wódz ów miał za zadanie przekazać do Rzymu więźniów; znajdował się wśród nich św. Paweł. Podczas żeglugi na
morzu rozszalała się burza i przez 14 dni nie było widać ani słońca ani gwiazd. Kiedy ludzie zwątpili w ocalenie,
apostoł wystąpił z krótką przemową: „...nikt z was nie zginie, tylko okręt. Tej nocy ukazał mi się anioł Boga, do
którego należę i któremu służę, i powiedział: «Nie bój się, Pawle, musisz stanąć przed Cezarem i Bóg podarował ci
wszystkich, którzy płyną razem z tobą» (Dz 27:23–24)”. Po dwutygodniowym sztormie statek osiadł na mieliźnie w
pobliżu brzegu Malty. Zgodnie z  zapowiedzią nikomu z ludzi (276 osób) nic się nie  stało,  statek rzeczywiście
zatonął. Zauważmy, iż św. Paweł mówi o spotkaniu z aniołem wyraźnie i jednoznacznie, jest głęboko przekonany o
prawdziwości  słów  ducha.  Bliższe  okoliczności  angelofanii  są  nieznane,  opisano  tylko  scenerię:  pod  nocnym
sztormowym niebem, gdzieś na skłębionych falach M. Śródziemnego lub Adriatyku.

Aniołowie występują w większości pism św. Pawła. Tylko w listach: do Tytusa, do Filemona, do Filipian i
drugim do Tymoteusza nie ma mowy o duchach. Prześledźmy zatem, co Apostoł Narodów pisze o aniołach. Po
każdym cytacie (zastosowałem układ chronologiczny) podaję krótkie objaśnienie. Nie będziemy tu omawiali Listu
do  Hebrajczyków,  gdyż autorstwo św.  Pawła  jest  wątpliwe (bibliści  uważają  obecnie,  że  są  to  myśli  apostoła
zredagowane na jego polecenie przez jednego z uczniów). 

1 Tes (I List do Tesaloniczan)
 Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej... (4:16) [św. Paweł mówi

o ponownym przyjściu Chrystusa i powszechnym zmartwychwstaniu. Dokona się to w uroczysty sposób: na głos
archanioła, przy muzyce trąb. Listy do Tesaloniczan (Tesalonia to obecnie Saloniki w Macedonii) napisane  zostały
w latach 50-51 w Koryncie i wiązały się z apatyczną postawą wiernych oczekujących na rychły koniec świata,
powtórne przyjście Chrystusa], 

2 Tes (II List do Tesaloniczan)
 ...z nieba objawi się Pan Jezus z aniołami swojej potęgi w płomienistym ogniu... (1:7–8) [w 1 Tes 4:16 w opisie

powtórnego przyjścia Chrystusa mowa o głosie archanioła i trąbie Bożej. Tutaj Chrystus zstępuje w blasku ognia
wraz z aniołami potęgi  – pomocnikami w wymierzaniu ostatecznej sprawiedliwości. Wokół terminu „aniołowie
potęgi” narosły wśród egzegetów pewne niejasności; większość z nich uważa, że określenie to koresponduje z mocą
Bożą i znaczy „aniołowie napełnieni mocą przez Boga”], 

1 Kor (I List do Koryntian)
 Wydaje mi się bowiem, że Bóg nas, apostołów, wyznaczył jako ostatnich, jakby na śmierć skazanych. Staliśmy się
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bowiem widowiskiem światu,  aniołom i ludziom (4:9) [„ostatnich” pod względem doznawanych od świata i ludzi
upokorzeń. Słowa te skierowane są przeciwko pysze, pozbawiają złudzeń, uczą skromności innych apostołów. I List
do Koryntian pisany były z Efezu w roku 56],

 Czyż nie  wiecie,  że  będziemy sądzili  także aniołów (6:3)  [wielu  egzegetom wydawało  się  nie  do
pomyślenia, aby św. Paweł miał na myśli wszystkich aniołów. Od początku istnienia egzegezy interpretacja tego
fragmentu zmierza w dwóch kierunkach: 1. św. Paweł mówi o sądzie nad aniołami upadłymi (Tertulian, Kajetan,
Lombard, Jan Chryzostom i in.); 2. większość egzegetów (Ambrozjaster, św. Tomasz z Akwinu, Mikołaj z Liry)
mając na względzie to,  iż słowo „anioł” bez bliższych określeń nie oznacza w  Nowym Testamencie demonów,
opowiada się za literalną wykładnią tekstu],

 Podobnie też mężczyzna nie został stworzony dla kobiety, lecz kobieta dla mężczyzny. Oto dlaczego
kobieta winna mieć na głowie znak poddania, ze względu na aniołów (11:9–10) [aniołowie byli uważani za stróżów
porządku  publicznego,  zwłaszcza  podczas  liturgii.  Ze  względu  na  nich  kobieta  winna  nosić  nakrycie  głowy,
a mężczyzna wręcz przeciwnie. Św. Paweł argumentuje w sposób, który nie wzbudzi poklasku feministek: głową
mężczyzny jest Chrystus, a głową kobiety jest jej mężczyzna.  Zwrot „ze względu na aniołów” (chodzi o dobre
duchy), egzegeci (A. Robertson, A. Plummer) wyjaśniają w ten sposób, że kobieta lekkomyślnie gorsząc mężczyzn,
gorszy również obecnych w świątyni aniołów. Był to pogląd w czasach św. Pawła powszechnie przyjęty], 

 Gdybym mówił  językami  ludzi  i aniołów,  a miłości  bym nie  miał...  (13:1)  [początek  wspaniałego  hymnu
o miłości.  W  ówczesnych  środowiskach  judaistycznych  wiele  dyskutowano  o mowie  anielskiej,  zgodnie
podkreślając jej  wyższość nad mową ludzką.  Egzegeci  biblijni widzą tu wyraźną aluzję  do glosalii:  dar  Ducha
Świętego  mówienia  w  nieznanych  sobie  językach.  Dar  ten  posiadali  apostołowie  wczesnego  chrześcijaństwa
głoszący Dobrą Nowinę wśród różnych narodów], 

 Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność,
Władzę  i  Moc (15:24) [św. Paweł, mówiąc tu o zmartwychwstaniu i czasach ostatecznych, bez wątpienia ma na
myśli złe duchy],

2 Kor (II List do Koryntian)
 I nic dziwnego. Sam bowiem szatan podaje się za  anioła światłości  (11:14) [dla św. Pawła pozostaje

oczywiste, iż zły duch może przybierać dowolne postaci dla łatwiejszego osiągnięcia celu. Słudzy diabła (ludzie
służący złu)  zwykli  często  podawać  się  za  dobrodziejów ludzkości,  ale  „skończą  podług  swych uczynków” -
przestrzega apostoł, tzn. „po owocach ich poznacie”. II List do Koryntian powstał w Efezie w roku 57],

Ga (List do Galatów)
 Ale gdybyśmy nawet my lub  anioł  z nieba głosili wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy

niech będzie przeklęty! (1:8) [głębokie przekonanie św. Pawła o nieomylności i ponadczasowości głoszonej przez
siebie Dobrej Nowiny.  List do Galatów napisany z Efezu w roku 57 wiąże się zagrożeniem młodej gminy przez
nauki pregnostyków. Równocześnie w innych gminach chrześcijańskich pojawiały się spekulacje pseudofilozoficzne
i pseudoteologiczne o bytach pośrednich między Bogiem a człowiekiem. Te eklektyczne, zaczerpnięte z różnych
religii wątki nazywa się dziś pregnozą, gdyż gnoza chrześcijańska pojawiła się w wieku II], 

 ...przekazane zostało przez aniołów (3:19) [chodzi o Prawo spod Synaju, tradycja żydowska podaje, że
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przykazania zostały podane Mojżeszowi przez aniołów], 
 ...ale mnie przyjęliście jak  anioła Bożego (4:14) [św. Paweł dziękuje w ten sposób Galatom, którzy

zaopiekowali się nim podczas choroby: apostoł chorował na oczy], 

Rz (List do Rzymian)
 I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani

przyszłe, ani  Moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od
miłości Boga... (8:38–39) [terminy „zwierzchności”, „moce” są tu desygnatami osobowych bytów duchowych. List
do Rzymian napisany był w Koryncie w latach 57–58],

 Ef (List do Efezjan)
 ...wskrzesił  Go  z martwych i posadził  po  swojej  prawicy na  wyżynach  niebieskich,  ponad  wszelką

Zwierzchnością i Władzą, i Mocą i Panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym
wieku,  ale  i w przyszłym (1:20–21)  [zauważmy,  że  imiona  te  mogą  oznaczać  u św. Pawła  również  złe  duchy:
Chrystus panuje nad wszystkim, nad całym światem bytów duchowych. Zakończenie „i ponad wszelkim innym
imieniem” wydaje się uchylać jakiekolwiek spekulacje na temat imion lub hierarchii bytów duchowych.  List do
Efezjan został napisany z więzienia w Rzymie w latach 61–63). List ten uderza w fałszywy mistycyzm i podobnie jak
List  do Galatów  zwalcza nauki pregnostyków. Najważniejsza obok  Listu do Kolosan wypowiedź św. Pawła o
aniołach], 

 ...mądrość  Boga  poprzez  Kościół  stanie  się  jawna  Zwierzchnościom i Władzom na  wyżynach
niebieskich (3:10) [wśród egzegetów przeważa pogląd, że św. Paweł miał tu na myśli dobre duchy. Kościół jest tu
narzędziem ujawniania duchom mądrości Bożej: aniołowie dobrzy pragną takiego poznania mądrości, ponieważ są
zainteresowani losami Kościoła. Inny kierunek egzegezy zakłada, że fragment ten dotyczy wszystkich duchów, tzn.
mądrość Boża została przez Kościół objawiona również duchom złym], 

 Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom,
przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich (6:12) [św.
Paweł mówi tym razem bez wątpienia o złych duchach],

Kol (List do Kolosan)
 ...bo  w  nim  zostało  wszystko  stworzone:  i to,  co  w niebiosach,  i to,  co  na  ziemi,  byty widzialne

i niewidzialne,  czy  Trony,  czy Panowania,  czy  Zwierzchności,  czy Władze  (1:16)  [św.  Paweł  wskazuje  na
bezwzględny prymat kosmologiczny Chrystusa. Powszechnie znany negatywny stosunek apostoła do przesadnego
kultu anielskiego każe mu wyliczyć przykładowo kilka kategorii bytów duchowych, co nie stanowi wyczerpującej
ich listy. Zauważmy, że wszystkie nazwy zbudowane są z rzeczowników abstrakcyjnych: tłumaczy to niechęć św.
Pawła do precyzowania rzeczywistości duchowej. Tylko tu i jedyny raz w całym Piśmie Świętym występują byty
anielskie określone jako „Trony”, Rozróżnić dokładnie istotę, zakres działania i różnice poszczególnych kategorii
anielskich nie sposób. Wydaje się, że taka była intencja św. Pawła. List do Kolosan we Frygii napisał św. Paweł z
więzienia w Rzymie w latach 61–63. Jest to drugi najważnieszy angelologicznie list św. Pawła],

 . ..bo zostaliście napełnieni w Nim, który jest Głową wszelkiej Zwierzchności i Władzy (2:10) [wyraźnie
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wyartykułowane („jest Głową”) stwierdzenie, że Chrystus jest władcą wszystkich bytów duchowych],
 Po rozbrojeniu Zwierzchności i Władz, jawnie wystawił [je] na widowisko... (2:15) [ponownie trudno

jednoznacznie  stwierdzić,  o jakich  duchach  pisze  tutaj  św.  Paweł,  aczkolwiek  przychylam  się  do  egzegetów
wskazujących na złe duchy tyranizujące ludzkość. Tylko te moce można „rozbroić”, pozbawić groźnego oręża:
Chrystus rozbrajający złe duchy wystawia je na widowisko. Św. Paweł nawiązuje tu do rzymskiego rytuału wjazdu
triumfalnego, w którym triumfator jadący na kwadrydze pędził przed sobą na oczach tłumu skutych łańcuchami
jeńców-niewolników. Możliwe również, że św. Paweł mówiąc o potęgach duchowych nie chce tutaj (oraz w innych
przytoczonych perykopach) kwalifikować ich moralnie],

 Niechaj was nikt nie odsądza od nagrody, zamiłowany w uniżaniu siebie, i przesadnej czci do aniołów,
zgłębiając to, co ujrzał (2:18) [św. Paweł był niechętny zbyt gorącemu kultowi dobrych duchów. Fałszywy kult
aniołów traktował  jako  objaw pychy i  realną groźbę  utraty łączności  z  Chrystusem-Głową Mistycznego Ciała.
Fragment ten, jak i cały List do Kolosan,  jest wymierzony przeciwko nauce gnostyków o bezwartościowości ciała
ludzkiego, przeciwko ich rozbudowanej i pokrętnej angelologii, w której Chrystus potraktowany został jako jedna z
wielu emanacji Boga],

1 Tm (I List do Tymoteusza)
 Ten,  który objawił  się  w ciele...,  ukazał  się  aniołom (3:16) [podkreślenie  uniwersalizmu zbawienia:

Chrystus ogarnia wszystko, aniołów i ludzi. Ten ostatni chronologicznie list św. Pawła z wątkami anielskimi został
napisany z więzienia w Macedonii w roku 67. Adresatem był biskup w Efezie Tymoteusz, ukochany uczeń św.
Pawła, jego duchowy syn], 

 Zaklinam  cię  wobec  Boga  i Chrystusa  Jezusa,  i wybranych aniołów...  (5:21)  [określenie  „wybrani
aniołowie” należy rozumieć jako aniołowie dobrzy, przeciwieństwo aniołów upadłych – trudno wszak podejrzewać
apostoła,  by  pragnął  przysięgi  na  aniołów  upadłych.  W  takim  znaczeniu  termin  „wybrani  aniołowie”  często
występuje w literaturze apokryficznej],

Z zamieszczonego  zestawienia  wynika,  iż  w  Listach  św.  Pawła pojawiają  się  następujące  terminy na
określenie aniołów:
- anioł, aniołowie, aniołowie potęgi, anioł światłości, anioł Boży (13) [50-51 r.  2 Tes 1:7-8; 56 r.  1 Kor 4:9, 6:3,
11:9-10, 13:1; 57 r. 2 Kor 11:14; 57 r. Ga 1:8, 3:19, 4:14; 57-58 r. Rz 8:38-39; 61-63 r. Kol 2:18; 67 r. 1 Tm 3:16,
5:21]
- zwierzchności (8) [56 r. 1 Kor 15:24; 57-58 r. Rz 8:38-39; 61-63 r. Ef 1:20-21, 3:10, 6:12; 61-63 r. Kol 1:16, 2:10,
2:15]
- władze (7) [56 r. 1 Kor 15:24; 61-63 r. Ef 1:20-21, 3:10, 6:12; 61-63 Kol 1:16, 2:10, 2:15]
- moce (3) [56 r. 1 Kor 15:24; 57-58 r. Rz 8:38-39; 61-63 r. Ef 1:20-21]
- panowania (2) [61-63 r. Ef 1:20-21; 61-63 r. Kol 1:16]
- archanioł (1) [50-51 r. 1 Tes 4:16]
- trony (1) [61-63 r. Kol 1:16]

Z przytoczonych nazw w tradycji starotestamentowej wielokrotnie spotykamy tylko aniołów (314 razy).
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Wcześniejsi autorzy biblijni nie stosowali  ż a d n e g o z pozostałych sześciu terminów do określania bytów
anielskich.

Nazwy stworzone przez św. Pawła odnoszą się zarówno do dobrych, jak i złych duchów, a ich świadomie
założona abstrakcyjność wynika z niechęci do zbyt daleko posuniętego precyzowania świata duchowego. Apostoł
Narodów  nie  mówi  nic  o  godności,  naturze  i przywilejach  każdego  nazwanego  bytu,  nie  sposób  powiedzieć
jednoznacznie, czy chodzi o 6 anielskich gatunków, rodzin, tzw. chórów, czy nazwy te mają charakter imienny, czy
też są kolejnymi parabolami przybliżającymi naturę i zakres działania pozbawionej imion (w naszym rozumieniu)
społeczności anielskiej. Świadomie założony abstrakcyjny charakter imion można odczytać jako typowy nie tylko
dla judaizmu lęk przed zbyt precyzyjnym opisywaniem świata nadzmysłowego, ale w dużym stopniu wynika także z
innej, pragmatycznej przyczyny. Dokładna analiza pism św. Pawła pozwala stwierdzić, że apostoł  upatrywał w
kulcie  aniołów  śmiertelnego  niebezpieczeństwa.  Zdobywające  wielką  popularność  pisma  i  nauki  gnostyków,
szczególnie wykorzystywanie  przez  nich  imion  z  Pisma  Świętego do  osobliwych  genealogii  eonów,  mogły
doprowadzić  do  odrodzenia  się  w  młodym  chrześcijaństwie  politeizmu,  w  którym  aniołowie  staliby  się
pomniejszymi bóstwami. Czyż nie dlatego apostoł podał tak abstrakcyjne i semantycznie bliskie sobie (praktycznie
rzecz biorąc zwierzchności, władze, panowania, moce to jedno i to samo) imiona duchów, używając przy tym liczby
mnogiej?

Kłopoty z przełożeniem greckich bądź łacińskich nazw na języki narodowe mieli tłumacze Pisma Świętego.
W  polskiej  skromniutkiej  literaturze  angelologicznej  znajdujemy  np.  dodatkowo  przypisywane  św.  Pawłowi
następujące  nazwy chórów anielskich:  „księstwa”,  „państwa”,  „mocarstwa”.  Jest  to  naturalnie błąd tłumaczy,  a
dokładniej Jakuba Wujka, bo na tym przekładzie oparta była kilkuwiekowa recepcja  Pisma Świętego w kulturze
polskiej. Wujek – tłumaczący  Biblię ze wzorcowej łacińskiej Wulgaty – nie miał tylko kłopotów z przełożeniem
„throni”  na  „trony”  oraz  „virtutes”  na  „moce”  (raz  tłumaczy  jako  „mocarstwa”).  Termin  „dominationes”
przetłumaczył raz prawidłowo jako „panowania”, a za drugim razem (Kol 1:15) oddał go błędnie jako „państwa”.
„Potestates”  tylko  dwa  razy  przetłumaczył  prawidłowo  jako  „władze”,  w  pozostałych  sześciu  przypadkach
spotykamy u Wujka  „zwierzchności”.  Z kolei  termin „principatus”  (tłumaczony obecnie  jako „zwierzchności”)
Wujek oddał siedem razy jako „księstwa”, a tylko raz jako „zwierzchności”. Najbardziej mylące było to, że jedno
słowo łacińskie (por. wzorcowe wydanie Wulgaty, np. Biblia Sacra Vulgatae Editionis, Oeniponte MCMVI) Wujek
oddawał  w różnych  miejscach  za  pomocą  dwóch  innych  słów.  Rezultatem było  powstanie  w języku polskim
„nadprogramowych”  chórów  anielskich  „państw”,  „księstw”  oraz  „mocarstw”.  Te  ostatnie  były  czasem
prezentowane jako niezależny chór od „mocy” i ten błąd pojawiał się rzadko. Przytaczanie natomiast nieistniejących
chórów anielskich  „państw”  oraz  „księstw”  jest  w tradycji  polskiej  nagminne,  o  czym możemy przekonać  się
zgłębiając dzieła anielskie  z kolekcji  wydawnictwa Michalineum (np.  Fryszkiewicz),  badając współczesny tekst
Litanii do aniołów, przedwojenne polskie modlitwy do dobrych duchów (np. Westchnienia do dziewięciu chórów
anielskich, Koronka anielska), czy Boską komedię  w popularnym tłumaczeniu Edwarda Porębowicza. Nie jest to
zapewne  błąd  kardynalny,  wprowadza  jednak  niepotrzebny chaos:  w popularnej  do  niedawna  „Brytyjce”  (por.
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa 1984),
pojawia się w Rz 8:38 termin „potęgi” (prawidłowo powinno być „zwierzchności”). Nienaganna jest natomiast od tej
strony trzecia redakcja Biblii Tysiąclecia.

Egzegeci biblijni traktują czasem zwierzchności i władze św. Pawła Apostoła jako próbę opisania świata
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duchowego na wzór władz i zwierzchności ziemskich. Najtrudniej bez wątpienia określić pod względem moralnym
moce i panowania, gdyż nie dokonał tego sam apostoł. Najrozsądniejsze podejście każe widzieć w nich dobre duchy
tam, gdzie są wymieniani obok aniołów. Tam natomiast, gdzie mowa tylko o mocach lub panowaniach, św. Paweł
używa tego terminu w znaczeniu pejoratywnym na określenie złych duchów lub jako personifikację sił kosmicznych.
Moce oraz panowania nigdzie w pismach św. Pawła nie występują w charakterze posłańców, za to wyraźniej niż
aniołowie odpowiadają za instytucje polityczne. 

Wysoce  abstrakcyjne  pojęcie  duchów w angelologii  św.  Pawła  jako  duchowych  energii,  tajemniczych
bytów nieogarniętych dla ludzkiego rozumu i wyobraźni jest bliskie czasom nam współczesnym. Zasadniczo jednak
angelologia Apostoła Narodów wydaje się bliska wszystkim ludziom myślącym i prowadzącym uczciwą refleksję
nad bytem - niezależnie od epoki. Św. Paweł,  podobnie jak Chrystus, omija wszelkie szczeliny, które mogłyby
przyczynić  się  do  skonwencjonalizowania  i  zalegoryzowania  bytów duchowych  w świadomości  społecznej  w
wytarte, schematyczne kalki wyobrażeniowe. Przecież Jezus Chrystus również ani razu nie opisał anioła, jedynie
kilkakrotnie i bardzo wyraźnie wspomina w Nowym Testamencie, że aniołowie nie posiadają płci. 

Wprowadzone  przez  Apostoła  Narodów  terminy okazały  się  bardzo  ważne  w późniejszej  angelologii
chrześcijańskiej. Przez dodanie do nazw św. Pawła znanych już ze Starego Testamentu cherubinów, serafinów oraz
„zwykłych” aniołów powstał  kanon dziewięciu  chórów anielskich.  Kompilacja  ta  oraz  podział  chórów na trzy
hierarchie  jest  dziełem  Pseudo-Dionizego  Areopagity.  Tego  anonimowego  teologa  (prawodpodobnie  był
Syryjczykiem i  żył  w drugiej  połowie V wieku po Chr.)  długo uważano błędnie  za  ucznia  św. Pawła.  Nauka
Pseudo-Dionizego o dziewięciu chórach anielskich, uznana oficjalnie przez Sobór Konstantynopolitański II (553 r.),
nie jest dogmatem. Powstaje zatem wątpliwość, czy lista chórów jest kompletna? Powstaje także pytanie o wiele
ważniejsze: czy nauka o chórach była zgodna z intencją św. Pawła? Zapewne kult aniołów i osób świętych nie
stanowił  już  u  brzasku  Średniowiecza  zagrożenia  dla  odrodzenia  się  politeizmu.  Bez  wątpienia  plastyczna  i
cudownie przystająca do kosmologii wieków średnich angelologia Pseudo-Dionizego doskonale spełniła potrzeby
duchowe i możliwości umysłowe człowieka Średniowiecza. Po zmierzchu tej długiej epoki przez kolejne stulecia
następowała stopniowa i systematyczna alegoryzacja koncepcji Pseudo-Dionizego. Dziś jest ona już do tego stopnia
skostniała, iż  powrót do wykładni św. Pawła - tak czystej, cichej i prostej, a  przez to uniwersalnej, ponadczasowej -
wydaje się ze wszechmiar słuszny i wskazany.

Trudno  w  piśmie  literacko-artystycznym   stosować  sztafaż  naukowy.  Dlatego  głęboko  zachęcając
czytelników do dogłębnej refleksji nad angelologią św. Pawła Apostoła poprzez czytanie jego listów, pragnę na
końcu  dołączyć  krótki  spis  ważniejszych  (niestety  trudno  osiągalnych)  opracowań  specjalistycznych.  Bardziej
dociekliwi winni doznać satysfakcji, gdyż często nad jedną perykopą, nad jednym wersetem, nad jednym zdaniem, a
nawet słowem bibliści zwykli wieść długie dysputy, otaczać to słowo lub perykopę szerokim tłem historycznym,
lingwistycznym, komparatystycznym.
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RYS  BIOGRAFICZNY
Św. Paweł urodził się w 8 roku po Chr. Starannie wykształcony, w młodości fanatyczny prześladowca chrześcijan.
Jego sławne nawrócenie w drodze do Damaszku miało miejsce w roku 36. Po ujrzeniu Chrystusa przez trzy dni nie
mógł odzyskać wzroku, kłopoty z oczami będzie miał już apostoł do końca życia. 
Św. Paweł wielokrotnie był więziony za głoszone poglądy religijne. Po raz pierwszy został aresztowany w Filippi w
Macedonii podczas drugiej podróży misyjnej. Został zbity rózgami i na kilka dni zakuty w dyby. Drugi raz apostoł
stanął przed sądem w Koryncie w roku 52 również za „sianie zamętu”. Ówczesny prokonsul (notabne brat Seneki)
nie dopatrzył się w św. Pawle żadnej winy i uwolnił go. W roku 58 sprawa była o wiele poważniejsza. Żydzi
oskarżyli  apostoła  o  głoszenie  herezji  religijnych.  Co  prawda  namiestnik  rzymski  Festus  nie  widział  w  jego
wystąpieniach niczego niezgodnego z prawem, ale chcąc się przypodobać tłumowi więził św. Pawła przez dwa lata
w Cezarei. W roku 60 Apostoł Narodów jako obywatel rzymski (był synem Żydówki i Greka z obywatelstwem
rzymskim) zwrócił się z prośbą o możliwość przedstawienia swej sprawy Cezarowi. Więzienie rzymskie (lata 61-61)
było najłagodniejsze, apostoł mieszkał w wynajętym domu, mógł głosić nauki i przyjmować kogo zechciał. Ostatni
raz został uwięziony w roku 67 w Rzymie i tego samego roku został ścięty. Apostoł  podczas ostatnich pobytów w
więzieniach miał  świadomość, że czeka go prędzej lub później wyrok śmierci. W jego wszystkich znanych listach
(niestety, niektóre zaginęły) uderza zawarta w nich dobroć i pokora. W czasie trzech podróży misyjnych (45-49,
50-52,  53-58)  św.  Paweł  nawrócił  ogromne  rzesze ludzkie,  wykształcił  setki  uczniów,  miał  dar  cudownego
uzdrawiania chorych, wypędzał demony, wskrzesił człowieka uznanego za zmarłego.
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Antoni Siemianowski

O ANIOŁACH Z PUNKTU WIDZENIA 
FILOZOFICZNEGO
Na marginesie Bytu stworzonego i wiecznego Edyty Stein

Wstęp

Problem aniołów w ścisłym tego słowa znaczeniu jest problemem teologicznym. Łączy się z wiarą w
Boga,  stworzyciela  świata  widzialnego  i  niewidzialnego,  i  swoją  ostateczną  podstawę  ma  w  objawieniu
judeo-chrześcijańskim. Ale interesuje nie tylko teologa w ścisłym znaczeniu,  zwłaszcza teologa-biblistę,  który
wyłuskuje sens Słowa Bożego zawarty w Piśmie św. Sprawa aniołów jest również ważna dla każdego człowieka
wiary, który Pismo św. bierze na serio jako Słowo Boże. Człowiek wiary nie traktuje z góry jako irracjonalnych
wypowiedzi Pisma św. na temat aniołów, lecz przeciwnie, przyjmuje je z powagą jako swego rodzaju informacje
czy  sugestie  o  istnieniu  odrębnych  od  siebie  jestestw  duchowych  i  sfery  bytu  duchowego  innego  niż  sfera
dostępna nam w naturalnym poznaniu.  Pod  tym względem ważne jest  szczególnie  wszystko,  co kryje się  za
wypowiedziami Jezusa  o aniołach.  Na ich  podstawie wolno każdemu z nas zastanawiać się  nad możliwością
istnienia innej jeszcze duchowej rzeczywistości. 

Co rzeczowego można powiedzieć o aniołach z filozoficznego punktu widzenia?  Filozof,  dla którego
„jedynym prawomocnym źródłem poznawczym jest doświadczenie naturalne i rozum”, mógłby mówić o aniołach
z  pełnym poczuciem  odpowiedzialności  za  słowo  jedynie  wtedy,  gdyby  ich  istnienie  było  mu  dostępne  w
naturalnym poznaniu. Ale filozof takim doświadczeniem nie dysponuje. Musi zatem zdawać sobie sprawę, że gdy
zaczyna mówić o aniołach z filozoficznego punktu widzenia, to jego słowa mają jedynie charakter umysłowej
spekulacji. Ale czy to już znaczy, że taka spekulacja jest czystym zmyśleniem, które nie miałoby żadnego sensu?
Lub co najwyżej mają wartość baśniowych fantazji, jak na przykład postacie w powieściach Tolkiena? Wcale nie.
Spekulacja na temat aniołów ma mniej więcej taki sam charakter, jak ta, którą uprawiają na przykład biologowie,
gdy zastanawiają  się  nad  możliwością  życia  na  innych planetach,  lub  astrofizycy,  gdy rozważają  możliwość
istnienia innych inteligencji w kosmosie.

Gdy uczeni  zastanawiają  się  nad  życiem na innych planetach  czy nad  możliwością  istnienia  jestestw
inteligentnych  w kosmosie,  niewątpliwie  przekraczają  dane  doświadczenia,  ale  to  jeszcze nie  znaczy,  że  już
wkraczają w krainę czystej fantazji i baśni. Wychodząc od ujęcia w dostępnym sobie doświadczeniu istot żywych,
przedstawiają sobie nowe  możliwości istnienia czegoś odpowiednio ukształtowanego, a więc sensownego. Nie
mogą jedynie powiedzieć, że to, co sobie w ten sposób przedstawiają, jest na pewno tak właśnie ukształtowane,
jak to sobie przedstawiają, i że na pewno istnieje. Uczeni zdają sobie sprawę z tego, że są to jedynie pewne czyste
możliwości  istnienia  czegoś  odpowiednio  ukształtowanego.  Z  tego  rodzaju  spekulacjami  często  mamy  do
czynienia w nauce. Ich wartość poznawcza zależy zawsze od wartości danych, które w punkcie wyjścia bierze się
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pod uwagę jako podstawę przedstawiania sobie możliwości istnienia czegoś nowego lub zachodzenia określonych
stanów rzeczy. Tak często postępuje się na przykład w archeologii lub paleozoologii. Na tych samych zasadach
można by snuć przypuszczenia co do istnienia i natury bytów duchowych innych niż człowiek, o ile byłyby jakieś
dane, które mogłyby służyć za punkt wyjścia.

Edyta Stein jako człowiek wiary na serio traktowała sugestie objawienia o istnieniu aniołów. Z powagą
również traktowała chrześcijańską tradycyjną naukę o aniołach, której podwaliny stworzył już w starożytności
Pseudo-Dionizy. W moich rozważaniach nie zamierzam rekonstruować całości poglądów Edyty Stein na temat
aniołów, gdyż  takie przedstawienie byłoby zbyt obszerne. Z konieczności bowiem musiałoby objąć uwikłanie
filozoficznych  rozważań  Edyty  Stein  w  szeroki  kontekst  historyczny,  związany  z  interpretacją  poglądów
Pseudo-Dionizego1 na  temat  aniołów.  Wymagałoby to  ponadto  również  szerszego omówienia  podstawowych
pojęć ontologicznych arystotelesowsko-tomistycznych, takich jak pojęcie substancji jako podstawowej struktury
ontycznej  oraz  pojęcie  formy  jako  czynnika  kształtującego  byt,  następnie  pojęcie  materii  jako  podłoża
kształtowania bytu oraz skomplikowaną koncepcję tzw. możności biernej. Dlatego zamierzam raczej iść niejako
śladami duchowej wędrówki Edyty Stein i zarysować sposób jej filozoficznego myślenia o aniołach, a przy tej
okazji pokazać, co można powiedzieć na temat aniołów z punktu widzenia filozoficznego, jeżeli się z góry nie
uznaje istnienia świata duchowego za wytwór czystej fantazji. 

Punkt wyjścia Edyty Stein i jej sposób podejścia do problemu aniołów

„Byt skończony i wieczny” Edyty Stein jest dziełem  par excellance  filozoficznym, jest ono jednak w
całości  otwarte  na  zagadnienia  teologiczne.  Co to  znaczy?  Wyjaśnienie  tego  znajdujemy już  w przedmowie.
Mówi tam, że gdy znalazła  „drogę do Chrystusa i Jego Kościoła”, zamierzała ze spokojem „zadomowić się w
świecie  prawdziwie  katolickim”.  Wiele  wskazuje  na  to,  że  kryło  się  za  tym pragnienie  rezygnacji  z  pracy
filozoficznej w ścisłym tego słowa znaczeniu. Lecz ani nawrócenie na katolicyzm, ani późniejsze wstąpienie do
zakonu karmelitanek nie stłumiło, co więcej nawet nie wyciszyło w niej pragnienia poznania myślowych podstaw
wiary. Stało się wręcz przeciwnie, właśnie po nawróceniu zaczęła tym intensywniej studiować odradzającą się
wówczas  filozofię  neoscholastyczną,  zwłaszcza  myśl  św.  Tomasza  z  Akwinu.  Pragnęła  zgłębić  świat  wiary
chrześcijańskiej. Przy tym rzecz charakterystyczna, nigdy jednak nie zerwała swych związków z fenomenologią.
Przez  cały  czas  pozostała  uczennicą  wierną  Husserlowi.  Od  niego  przejęła  ideę  filozofii  jako  wiedzy  oraz
fenomenologiczną  metodę  badania  „rzeczy  samych”.  Dla  tej  metody  charakterystyczny  jest  zwrot  ku
doświadczeniu i poszukiwanie poznania bezpośredniego jako właściwego źródła dla pojęć i twierdzeń. 

Gdy po wstąpieniu do klasztoru karmelitanek na nowo podjęła pisarską pracę filozoficzną, wówczas w
centrum jej zainteresowań poznawczych - jak sama wyznaje - znalazło się pytanie o byt we wszelkich formach
ukształtowania. Zaczęła przeprowadzać analizy ontologiczne „nastawione na sens bytu”, wszelkiego bytu. Nic
zatem  dziwnego,  że  i  sens  bytów  takich,  jak  aniołowie,  znalazł  się  w  zasięgu  jej  ontologicznych  analiz.

1Jest to myśliciel bardzo zagadkowy, nie wiemy nawet dokładnie, kiedy żył i kto to właściwie był, znane są jedynie jego
dzieła oraz ich historyczny wpływ na formowanie się starochrześcijańskich poglądów teologicznych, zwłaszcza nauki o
aniołach. Z dzieł tych obficie korzystali również myśliciele średniowieczni, m.in. św. Tomasz z Akwinu. Jeśli chodzi o
nowsze informacje, to zob.: Pseudo Dionizy Areopagita, „Pisma teologiczne, Imiona boskie, Teologia mistyczna, Listy”,
tłumaczenie z języka greckiego Maria Dzielska, z przedmową ks. Tomasza Stępnia, Kraków 1997
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Uwierzywszy w Boga, stworzyciela świata widzialnego i niewidzialnego, pragnęła znaleźć podstawy dla swej
wiary, chciała również dociec, „czym są duchy czyste w swej istocie i jaki jest stosunek ich istnienia do istnienia
Bożego”. Pragnęła bowiem rozumnie wierzyć. Uznała to za właściwe dla każdego filozofa, który wierzy. Tak
według  niej  postąpił  św.  Tomasz  w  swej  „Sumie  filozoficznej”.  Ale  św.  Tomasz  nie  zastanawiał  się  nad
właściwym punktem wyjścia,  nie  szukał  doświadczenia  jako  źródła  uprawomocnienia  pojęć  i  twierdzeń.  Za
Arystotelesem przyjmował  jako  oczywiste,  że  1.  poznanie  idzie  zawsze  za  porządkiem bytu;  2.  że  byt  jest
hierarchicznie uporządkowany i 3. że poznanie rozpoczyna się zawsze od analizy bytów najniższych w hierarchii,
a  więc  od rzeczy materialnych dostępnych poznaniu zmysłowemu, aby dopiero  potem wznieść  się  do bytów
niematerialnych, dostępnych tylko rozumowi. 

Edyta Stein postąpiła inaczej. Choć w tym okresie intensywnie studiowała myśl św. Tomasza, nie poszła
za jego poglądami utartą przez tradycję drogą. Świadomie stawiała sobie pytania: „Bóg i aniołowie - co o nich
wiemy  i  skąd?”  Jak  w  sposób  bezpieczny  „wejść  w  dziedzinę  bytu  duchowego,  niedostępnego  naszemu
doświadczeniu”?  Zdawała  sobie  przy tym sprawę,  że  1.  w rozpatrywaniu  sensu  stworzeń  duchowych  łatwo
stoczyć się w zakamarki czystej wyobraźni (w „historie” mityczne i w legendy) oraz 2. że w filozofii nie wolno
zbyt pochopnie wkraczać na teren teologii, gdyż objawienia nie można stawiać na równi z poznaniem naturalnym,
jakim jest dociekanie filozoficzne.  Był to krok niezmiernie ważny, bo właśnie od wzajemnego rozgraniczenia
objawienia i poznania naturalnego, a następnie od uświadomienia sobie prawomocności każdego z nich zależy
pogłębione i godne filozofa „zadomowienie się” w świecie wiary chrześcijańskiej, czyli uzasadnione pogodzenie
rozumu i wiary. 

Jako fenomenolog Edyta Stein szukała przede wszystkim jakiegoś typu doświadczenia,  które zarazem
byłoby absolutnie pewnym punktem wyjścia dla refleksji filozoficznej, nastawionej na poszukiwanie sensu bycia,
w tym także duchów czystych. Takie doświadczenie znalazła. 

Pisała:  „Ale  istnieje  coś,  co  jest  nam  bliskie  całkiem  inaczej,  ba,  bliskie  nierozdzielnie.  Ilekroć
poszukując prawdy, umysł ludzki poszukiwał niepowątpiewalnego i pewnego punktu wyjścia, wówczas napotykał
coś nam nierozdzielnie bliskiego: fakt  naszego własnego istnienia” (s .  67).  

Tu  spontaniczna  i  pierwotna  samoświadomość  sensu  bycia  człowiekiem,  bytem
cielesno-psychiczno-duchowym,  ja  osobowym  jest  jednocześnie  pierwotnym  i  źródłowym  „doświadczeniem
naszego ducha własnego i innych ludzi”. Odkrywamy w nim sens bycia człowiekiem-osobą, bytem, który w swym
życiu jest zakorzeniony w świat materialny, ale który jako ja osobowe jest otwarty na świat ducha. ”Tutaj zatem
znajduje  się  prawomocny  punkt  wyjścia  filozofii  opartej  na  poznaniu  naturalnym”  (s.  69).  Nie  tylko  punkt
wyjścia,  ale także owo „miejsce”,  w którym filozof jako podmiot  żywej refleksji  otwiera się na dane wiary i
dokonuje twórczej syntezy i pojednania poznania naturalnego z poznaniem religijnym.

W samopoznaniu uświadamiamy sobie siebie samych i sens naszego istnienia, sens bycia ja, sens bycia
człowiekiem  i  osobą,  sens  bycia  ciałem  i  duchem,  sens  bycia  stworzeniem.  Nie  jest  to  jeszcze  wiedza
uporządkowana i pojęciowo „dojrzała” o nas samych, lecz swoista „mroczna intuicja”: „Nie jest to poznanie jasne
i pełne, ale ciemne, pozbawione wyraźnego zarysu i nie uformowane wyczuwanie; w każdym jednak razie jest
ono podstawą i źródłem tego wszystkiego, co wiemy w sposób naturalny o sobie i podobnych nam istotach”.
Jednak ta „mroczna intuicja” daje nam dużo,  gdyż rozświetla sens naszej osobowej egzystencji.  Z niej jako z
pierwotnego źródła czerpiemy najogólniejszą świadomość istoty ducha jako takiego.
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Ta pierwotna i źródłowa świadomość istoty ducha jako takiego, jeżeli tylko poddamy ją odpowiedniej
analizie ejdetycznej, może być podstawą spekulacji na temat możliwości istnienia i natury aniołów jako duchów
czystych. Oto co na ten temat pisze Edyta Stein:  
„W nastawieniu na istotę, które jest właściwą postawą filozoficzną - zwracamy się ku temu, czym jest duch w
ogóle  i  jakie  rodzaje  stworzeń  duchowych  są  możliwe.  Do  takiego  rozważania  możliwości  i  konieczności
istotowych potrzebna  jest  podstawa doświadczenia.  Jest  ono jednak możliwe w oparciu  o tę  podstawę,  gdyż
doświadczenie  kryje  w sobie  poznanie  istoty jako  swą niezbędną  i  nierozerwalną  część  składową, w sposób
prawdziwie  ukryty i  niejasny,  ale  możliwy do  wydobycia  na  światło  i  wyjaśnienia.  Żadne  doświadczenie  w
dziedzinie duchowej nie byłoby możliwe, gdyby doświadczenie nie zawierało pewnego zrozumienia tego, czym
jest  duch  w  ogóle.  Możemy więc  rozpatrywać  naszego  ducha  ludzkiego  z  punktu  widzenia  tego,  co  musi
koniecznie należeć do ducha jako takiego” (s. 393).

Pierwotna  źródłowa świadomość istoty ducha w ogóle  jako bytu osobowego niematerialnego,  bytu o
innej,  bo  doskonalszej  niż  człowiek  naturze,  nie  jest  zatem zwyczajnym zmyśleniem czy  pojęciową  fikcją.
Aniołowie jako jestestwa należące do innego świata nie są też wytworem naszego myślenia wyobrażeniowego,
jak wszelkiego rodzaju zmyślone postacie,  należące  do świata  baśni.  Aniołowie  nie  są także  - choć czasem,
niestety, tak ich traktujemy - postaciami czysto symbolicznymi, wyrażającymi nasze pragnienia i  dążenia.  Co
prawda pewne własności przypisujemy im dowolnie, podobnie jak postaciom baśniowym czy symbolicznym, gdy
na przykład wyposażamy ich w skrzydła lub przypisujemy im młodzieńczy wygląd i  zachowania podobne  do
naszych. Nasze myślenie o aniołach nie jest jednak czymś całkowicie dowolnym. Nie zmyślamy ich „zlepiając” ze
sobą  postrzegane  w  świecie  materialnym własności,  jak  to  czynimy w  wypadku  wymyślania  sfinksów  czy
centaurów. Spekulacja filozoficzna na temat aniołów jako duchów czystych wychodzi od niepowątpiewalnych
danych, czyli od wglądu w istotę naszego życia duchowego, kiedy to uchwytujemy ogólną ideę ducha. Poddając
zawartość  tej  idei  analizom,  na  jej  podstawie  przedstawiamy sobie  aniołów  jako  jestestwa  czysto  duchowe,
osobowe,  ukształtowane  własną  naturą,  mogące  żyć  w  sobie  i  dla  siebie  pełnią  życia.  Natura,  jaką  im
przypisujemy, nie  jest  czystą  fikcją,  ona to wyznacza  sens ich bytu jako  wewnętrznie  uporządkowany, a  nie
dowolnie  „pozlepiany”.  Stąd  ich  przedstawianie  różni  się  od  przedstawiania  postaci  całkowicie  zmyślonych,
takich jak sfinksy czy krasnoludki, lub jak przedstawianie sobie postaci symbolicznych, które personifikują pewne
wartości czy ideały (np. kobieta z zawiązanymi oczami i wagą). 

Czy jednak  faktycznie  istnieją  aniołowie,  duchy czyste,  całkowicie  odrębne  od  człowieka  i  zarazem
doskonalsze od niego? W wyniku umysłowej spekulacji nic nie możemy powiedzieć o ich faktycznym istnieniu.
Analizy sensu bycia ja duchowym i osobowym nie upoważniają nas do stwierdzenia,  że poza nami w innym
świecie na pewno istnieją również byty duchowe osobowe doskonalsze od człowieka. Tu trzeba się odwołać do
innego  typu  danych  (dla  człowieka  wiary  takimi  danymi  są  dane  objawienia,  które  dość  wyraźnie  sugerują
istnienie  duchów czystych,  aczkolwiek  o  ich  naturze  mówią  skąpo i  enigmatycznie).  Wychodząc  od  analizy
doświadczenia  nas  samych  jako  nosicieli  życia  duchowego  możemy jedynie  mówić  o  istotowej  możliwości
istnienia duchów  czystych  jako  jestestw  osobowych  doskonalszych  od  nas.  Wgląd  w  istotę  naszego  ducha
upoważnia nas zatem jedynie do stwierdzenia, że istnienie aniołów jako duchów czystych jest możliwe oraz że w
ich ukształtowaniu muszą koniecznie wziąć udział w sposób ściśle uporządkowany te własności, które należą do
istoty ducha w ogóle. Innymi słowy, jeśli przyjmujemy do wiadomości istotową możliwość istnienia aniołów jako
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duchów   czystych,  to  jednocześnie  musimy  przyjąć  i  to,  że  z  konieczności  muszą  być  tak  a  nie  inaczej
ukonstytuowane. O istnieniu aniołów tylko tyle możemy powiedzieć w sposób prawomocny z punktu widzenia
filozoficznego.  Spróbujmy  teraz  rozwinąć  ową  konieczność  istotową ukształtowania  ich  natury  jako  bytów
osobowych.

Istota aniołów jako bytów duchowych osobowych

Aniołowie są żywymi osobami. To nie są tylko jakieś tajemne siły bezosobowe, wykraczające poza świat
przyrody. Każdy anioł to żywy duch, to ja osobowe. Ale aniołowie tym jednak różnią się od nas, że są jestestwami
doskonalszymi, ich byt nie jest bowiem ukształtowany w materii organicznej, przestrzennej, tak jak nasz ludzki
byt. Ani ich istnienie, ani struktura ontyczna nie są zakorzenione w świecie natury martwej i żywej, tym samym
nie są związani z czasowym sposobem istnienia i z procesami zachodzącymi w świecie jak my. Ich życie duchowe
nie  jest  również  związane  z  procesami  organicznymi  jak  nasze  życie  duchowe  powiązane  jest  z  procesami
naszego ciała,  a więc nasze spostrzeganie i  myślenie,  nasze wolne decyzje i działania oraz nasze wewnętrzne
przeżycia uczuciowe. Czy to już znaczy, że aniołowie są istotami całkowicie odcieleśnionymi i że nie przysługuje
im żadna materialność? Odpowiedź zależy od rozumienia materii i formy jako metafizycznych zasad bytu. 

My, ludzie,  powiązanie  naszego życia  duchowego  z  ciałem materialnym i  z  procesami organicznymi
odczuwamy negatywnie, jako swego rodzaju obciążenie czy nawet ograniczenie. „Trzeba jednak pamiętać - pisze
Edyta Stein - że nie należy do istoty ciała, jako takiego, aby miało być przeszkodą dla ducha. Tak jest jedynie w
stanie „upadłym”. Można sobie pomyśleć rodzaj cielesności nie obciążający ducha, lecz służący mu za absolutnie
podatne narzędzie i środek wyrazu. (W ten sposób wyobrażamy sobie stan pierwszego człowieka przed upadkiem
i w szczęśliwości, po zmartwychwstaniu). Czyste duchy zawdzięczają przeto wyższość swego życia duchowego
nie bezcielesności jako takiej, ale uwolnieniu od cielesności takiej, jaką jest nasza. Z drugiej strony czyste życie
duchowe nie wymaga cielesności jako środka dla swego urzeczywistnienia. Możliwość cieleśnie ukształtowanych
istot o wyższej duchowości niż nasza ludzka nie wyklucza zatem możliwości istnienia duchów czystych”. 

Z  filozoficznego  punktu  widzenia  jest  zatem  możliwe,  że  aniołowie  jako  osobowe  monady  są
ukształtowane  z  jakiejś  materii  jako  tego  składnika,  który  podlega  kształtowaniu  przez  formę  czy  naturę
konstytutywną.  Edyta  Stein  utrzymuje,  że  aniołowie  nie  są  czystymi  formami,  jak  twierdził  św.  Tomasz,
„ponieważ do ich struktury należy coś, co podlega formowaniu”. Ta podlegająca formowaniu materia nie jest
jednak  przestrzennie  rozczłonkowana,  podzielna  i  organiczna,  czyli  materia  taka,  jaka  właściwa  jest  nam  i
wszelkim przedmiotom istniejącym w czasoprzestrzeni.  Idąc  za Dunsem Szkotem, Edyta  Stein przyjmuje,  że
materia  właściwa  aniołom,  jako  ostateczna  potencjalna  podstawa  ukształtowania  ich  bytu,  jest  doskonałą,
nierozkładalną jednością sensu i siły. Jej zdaniem w strukturze osobowej bytu aniołów „trzeba wyodrębnić coś, co
«nosi» wszelką  pełnię  istoty,  formę  oraz  materię.  Istoty duchowe  o  tyle,  o  ile  noszą  swą  istotę,  nazywamy
osobami. Forma i materia, działanie i otrzymywanie posiadają tu szczególne ukształtowanie bytu osobowego” (s.
417). 

Jak rozumieć życie duchowe aniołów w doskonałej jedności sensu i siły? „Możemy je sobie wyobrazić
uduchowiając stopniowo w procesie myślenia życie ludzkie i sublimując je aż do granic ideału, tak jak z postaci
ciał materialnych odczytujemy czyste postaci geometryczne” (s. 402-403). Zgodnie z tokiem myślenia Edyty Stein
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możemy teraz zarysować jej spekulację na temat istotowej możliwości życia duchowego aniołów. 
Struktura ontyczna aniołów jako żywych jestestw osobowych jest  wyższa niż bytu ludzkiego. Do ich

duchowej rzeczywistości należy sens i pełnia życia, którą osiągają od razu w momencie stworzenia. Każdy anioł
jest doskonałym w swej jedności żywym indywiduum, zamkniętą i jednolicie ukształtowaną monadą, która od
początku swego istnienia jest tym, czym ma być z racji  swej natury, gdyż od razu osiąga pełnię swego bytu.
Aniołom obcy jest samorozwój jako rozgrywający się w czasie immanentny proces wykształcania się ich natury, a
polegający na ujawnianiu się sił życiowych: „aniołowie zostali powołani do bytu z naturą «gotową»”. Dlatego
życie aniołów charakteryzuje zwarta i ściśle określona ich naturą osobową jedność sił, łącząca nierozdzielnie w
jedną uporządkowaną całość poznanie, działanie i miłość. „Aniołowie różnią się właściwą im z natury miarą siły i
wspomnianą różnorodnością jej uformowania.  Jedności  siły odpowiada zamknięta jedność poznania,  miłości i
służby...” (s.406). Życie osobowe aniołów - poznanie, wolność, uczucia i otwartość dla drugich w miłości - jest w
swym bogactwie treści i w swej dynamice doskonałe, wysublimowane „aż do granic ideału”.

Jednym z najważniejszym przejawów życia  duchowego  osoby jest poznanie.  My ludzie,  istniejący w
czasie i poddani procesom czasowym zachodzącym w świecie, w poznawaniu musimy kroczyć żmudną drogą.
Nasze poznanie jest ograniczone w swej przejrzystości i głębi, wiele spraw nie możemy łatwo pojąć, z trudem
musimy zgłębiać sens bytu, a ten wyraźnie odsłania się nam dopiero po żmudnych badaniach. Najczęściej musimy
wychodzić  od  spostrzeżeń  zmysłowych  i  zmiennych  wyglądów  rzeczy,  dokonywać  złożonych  analiz,  aby
wreszcie  dojść  do  właściwych ujęć,  i  tak jeszcze  często  ograniczonych i  jednostronnych.  Stąd  wiedza  nasza
narasta stopniowo. Natomiast poznanie aniołów jest doskonałe w swym przebiegu i zasięgu, w swej zdolności
odczytywania  sensu  rzeczy  i  w  swej  rozumności.  Aniołowie  wnikają  w  głąb  danego  bytu  intensywnym i
skoncentrowanym aktem intuicji  i  bezpośrednio  odczytują  pełnię  jego  sensu.  Poznają  w całości  adekwatnie,
ujmują w sposób jasny i wyraźny pełnię sensu, wiedzą w sposób wyczerpujący i z całkowitą pewnością, jak się
rzeczy mają. W ten sam sposób odczytują także sens związków, jakie zachodzą między przedmiotami. Z tej racji
ich wiedza jest doskonała w swej przejrzystości i głębi, a tym samym w pełni rozumna i uzasadniona, niczego nie
muszą  odwoływać  i  korygować.  W  pełni  jasne  są  dla  nich  idee  i  odpowiadające  im rzeczy.  „Doskonałość
poznania polega tu na wewnętrznej akceptacji: akceptacji Boga, stworzenia, a w tym również własnego istnienia.
Ta zgodność jest miłością, radością i gotowością do służby” (s. 410).

Drugim istotnym przejawem życia duchowego osoby jest wolność. U aniołów wolność idzie zawsze w
parze z ich doskonałym poznaniem, zarówno jej pełny i niczym nieograniczony udział w samym poznaniu, jak i w
działaniu oraz w spełnianiu posług.  „Udział  wolności w poznaniu staje się tym większy, im bardziej jest ona
rzeczą  rozumu”.  Aniołowie  bezwzględnie  akceptują  prawdę.  W  swej  autonomicznej  wolności  działania
„skrępowani” są jedynie naturą rzeczy, ta bowiem jest zawsze jakimś ograniczeniem z racji własnej determinacji
(bycia  sobą).  Każdy z  aniołów sam w sobie  jest  wolną  monadą  i  panem siebie,  może  w sposób  doskonały
dysponować sobą.  Ponieważ jednak do istoty wolności  należy zdolność mówienia  „tak” lub „nie”,  aniołowie
mogą się sprzeciwić nawet samemu Bogu, mogą się wywyższyć ponad Niego i powiedzieć Mu „nie”, zwłaszcza
mogą odrzucić Jego miłość. Stąd możliwy jest bunt aniołów w postaci grzechu pychy i odepchnięcia miłości.
Wówczas aniołowie jako duchy stają się szatanami lub diabłami, czyli przeciwnikami i oszczercami Boga (hebr.
šatan, przeciwnik, gr. diabolos, oszczerca). 

Jednak gdyby życie osobowe aniołów jako duchów wyczerpywało się jedynie w wysublimowanym „aż do
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granic ideału” poznaniu i wolności,  to byłoby nie do przyjęcia. Dlaczego? Bo w strukturze duchowego życia
osoby istotną rolę odgrywa przede wszystkim serce. Ono jest właściwym centrum życia człowieka jako ducha,
ono tworzy prawdziwe ja osoby. Człowiek, który byłby pozbawiony przeżyć uczuciowych, byłby bezdusznym
mechanizmem. Dlatego człowiek bez serca to już właściwie monstrum. A kim byłby anioł bez serca? Anioł jako
duch pozbawiony serca i uczuć byłby także jakimś monstrum. Zatem skoro człowiek jako duch doświadcza w
sobie uczuć  jako coś pozytywnego,  co decyduje o  jego obliczu duchowym, to  tym samym trzeba przyjąć,  iż
uczucia muszą także należeć do istoty duchowego życia aniołów2. Przyznać trzeba, że Edyta Stein dotyka tego
tematu, ale go nie rozwija jako istotowej możliwości życia duchowego aniołów.

Aniołowie  przeżywają  uczucia  podziwu  i  czci,  uznania  i  zachwytu,  uwielbienia  i  radości,  a  przede
wszystkim szczerej  niekłamanej  miłości.  Jeśli  wysławiają  chwałę  Boga  na wysokości,  to  nie  czynią  tego jak
nakręcone automaty. Ich uwielbienie jest właściwą odpowiedzią serca na wspaniałość Bożego majestatu, a ich
miłość jest pozytywnym tchnieniem ich życia i prawdziwym oddaniem serca. Oczywiście aniołowie nie tańczą z
zachwytu, nie klaskają w dłonie z radości, nie płaczą ze szczęścia, nie mówiąc już o tym, że popadają w gniew
czy szaleją  w uniesieniu.  Ich uczucia  nie  są  takie,  jak nasze:  uwikłane w organiczne procesy ciała (w różne
doznania i spostrzeżenia zmysłowe) oraz w procesy czasowe, jakie zachodzą w świecie. Poza tym nasze uczucia
są w dużym stopniu uzależnione od wrodzonych cech i predyspozycji charakteru, od usposobienia i nastrojów.
Jakżeż często w przeżywaniu uczuć jesteśmy płytcy, kapryśni, zmienni, łatwo ulegamy iluzjom, kochamy bowiem
nie  te  wartości,  które  autentycznie  zasługują  na  miłość,  ale  te,  które  nas  „oczarowały” swym przemijającym
wyglądem albo które sprzyjają wyłącznie naszym interesom. Z tego powodu nasze uczucia często są zabarwione
egoizmem. Uczucia aniołów są duchowymi aktami, pełnymi rozumnego sensu przede wszystkim dlatego, że są
zharmonizowane z ich doskonałym poznaniem, z jego głębią i czystością i przez to mogą być zawsze właściwymi
odpowiedziami  na  wartości.  W tym znaczeniu  życie  uczuciowe  aniołów  jest  w  pełni  rozumne,  nie  podlega
irracjonalnym wahaniom, co tak często jest udziałem nas ludzi.

Do istoty życia duchowego, właściwego jestestwom osobowym, należy także  otwartość dla drugich i
zdolność zawiązywania więzi oraz różnego rodzaju wspólnot „my”. Jest to swego rodzaju odczucie pierwotnego
„doświadczenia  nas  samych”.  Między  rzeczami  i  jestestwami  żywymi  postrzegamy  różnego  rodzaju
uwarunkowania, wpływy i oddziaływania, różne akcje i reakcje oraz związki przyczynowe. Ale rzeczy martwe nie
są otwarte dla siebie. W świecie istot żywych nieosobowych postrzegamy już inne subtelniejsze powiązania, bo
życie w parach lub w stadach, życie w skupiskach, ale zawsze w ścisłej zależności od środowiska. Te powiązania

2 Przyznać trzeba, że tradycja chrześcijańska temat uczuć u aniołów przemilcza lub w ogóle pomija, jedynie św.
Augustyn skłonny był przypisać aniołom uczucia poddane umysłowi i te, które nie wywołują wzburzenia duszy (por.
„O państwie Bożym”, ks. IX, 5). Negatywny stosunek do sfery uczuciowej w chrześcijańskim piśmiennictwie
starożytnym to dziedzictwo filozofii greckiej, a zwłaszcza stoickiej. Uczucia ogólnie uważano za czysto zmysłowe
doznania, wspólne człowiekowi i zwierzętom, toteż interpretowano je negatywnie, dostrzegano w nich wzruszenia
serca i niepokoje umysłu oraz namiętności lub zmysłowe poruszenia (passione), nad którymi rozum musi panować.
W następstwie tego odmawiano uczuciom rozumnego i duchowego charakteru. Tzw. rozumna natura człowieka
wyczerpywała się w aktach poznania i woli. Konsekwentnie miłość jako uczucie przeinterpretowywano w akt woli,
aby ratować jej duchowy charakter. We wstępnej fazie miłość uważano za zmysłowe pożądanie, które dopiero na
wyższym poziomie przechodzi w rozumny akt życzliwości, a ten ma już swoje źródło w woli. W dzisiejszej
psychologii także mamy do czynienia z przeinterpretowywaniem uczucia miłości. Najczęściej uważa się miłości za
irracjonalną emocję, za seksualne pożądanie lub wyprowadza się ją z tzw. psychicznej potrzeby. Nic więc dziwnego,
że tak rozumiane uczucia trudno przypisywać aniołom. Szerzej na temat różnych wypaczeń w rozumieniu uczuć i
roli serca w ukonstytuowaniu osoby zob.: Dietrich von Hildebrand, „Serce. Rozważania o uczuciowości ludzkiej i o
uczuciowości Boga-Człowieka”, Poznań 1985.
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to już coś więcej niż zwyczajne nagromadzenie indywiduów, które już w jakimś sensie są otwarte dla siebie i dla
środowiska.  Między  osobnikami  żyjącymi  w  parach  lub  w  stadach  mamy  już  jakieś  porozumiewanie  się
teleologicznie  zorientowane,  można  nawet  mówić  o  koegzystencji.  Brakuje  jednak  w  tym wszystkim więzi
płynących z wnętrza, z osobistego otwarcia i gotowości do udzielania się. Są to co najwyżej życiowe zależności i
nawyki, podporządkowania, symbiozy, ale nie ma w tym wzajemnego zrozumienia i akceptacji. 

Więzi w ścisłym tego słowa znaczeniu dostrzegamy dopiero w świecie osobowym, a więc tam, gdzie
pojawia  się  obecność  ducha.  Od  początku  są  to  więzi  międzyosobowe  i  mają  charakter  duchowy,  gdyż  ich
źródłem i  podstawą  są  świadome akty współporozumienia,  przyrzeczeń  i  obietnic,  dochowywanie  wierności,
poczucie  zobowiązania,  uczucia  pietyzmu i miłości,  akty świadomego oddania  się drugim i służby dla  dobra
drugich. Więzi te nadbudowują się nad życiem poszczególnych indywiduów i utrwalają się jako nowe wyższe
struktury w postaci  „my”.  I  dopiero  w tych wyższych  strukturach  człowiek  żyje  swoim prawdziwie  ludzkim
życiem, gdyż jako osoba nie może egzystować w izolacji, bez drugich osób, bez uczestnictwa we wspólnocie.
Pełnia  własnego  życia  duchowego  człowieka  rozkwita  w  komunikowaniu  się  z  drugimi,  w  udzielaniu  się  i
obdarowywaniu oraz w przyjmowaniu. Dlatego człowiek staje się w pełni osobą dopiero i przede wszystkim - w
miłości i oddaniu, w wierności i służbie. Mówimy zatem, że osoba w byciu dla drugich odnajduje swoje własne
przeznaczenie. 

To samo jako istotowo możliwe musimy przyjąć w życiu aniołów. Jako  osobowe monady aniołom nie
może być obce otwarcie dla drugich, komunikacja,  oddanie w miłości  i wspólnota,  służba dla dobra drugich,
wolność w oddaniu siebie i pokora w przyjmowaniu. Jest niemożliwe, aby aniołowie żyli w izolacji od siebie,
każdy we własnym odosobnieniu,  w odwiecznej  samotności  swej  gatunkowej pełni  bytu, ani  tym bardziej  w
strukturach uporządkowanych jak mrowisko. Życie osobowe aniołów „wraz z właściwą im pełnią siły duchowej
wyładowuje  się  w  ciągle  pełnym,  żywym poznaniu,  w  miłości  i  służbie”,  zatem  nie  polega  na  szczelnym
zamknięciu  się  w sobie,  ale  właśnie  na  doskonałym otwarciu  dla  drugich,  na  wyjściu  od siebie,  na  żywych
więziach miłości  i  oddania,  na udzielaniu i  przyjmowaniu,  na uczestnictwie we wspólnotach.  Aniołowie jako
osoby wysublimowane „aż do granic ideału” żyją w doskonałych więziach międzyosobowych i tworzą doskonałe
wspólnoty miłości i oddania, wolności i służby, gdyż takie jest odwieczne przeznaczenie ducha w ogóle.

Jakie to są wspólnoty? Tu możliwości spekulacji urywają się, z filozoficznego punktu widzenia niewiele
da się już powiedzieć na przykład o chórach aniołów i hierarchiach archaniołów. Wprawdzie Pseudo-Dionizy
spekulował dużo na ten temat, ale św. Tomasz był już ostrożniejszy. Edyta Stein omawia te spekulacje i snuje
własne na temat „królestwa duchów niebieskich i  ich  pośrednictwa”.  Ale  również  trzyma się  ściśle  pewnych
granic, wyznaczonych przez wyidealizowane możliwości istotowe. 

Pisze: „Można wyobrazić sobie wzajemne kontakty duchowe i duchowe życie społeczne nie związane z
pośrednictwem wyrazu  cielesnego.  Rozumiemy,  że  czystym duchom do  przyjęcia  i  udzielania  sobie  czegoś
wystarcza,  że  się  w wolny sposób  na  siebie  otwierają.  Możemy sobie  również  wyobrazić  ich  wspólne  życie
duchowe  wolne  od  zniekształceń  zakłócających  ludzkie życie  społeczne,  a  spowodowane  niedoskonałością
ludzkiego sposobu wyrażania, niezdolnością wypowiedzenia się za pomocą wyrazu cielesnego lub niemożnością
odczytania  go.  (...)  Aniołowie  nie  znają  fałszywej  samoafirmacji,  ukrywania  ze  względów  ambicjonalnych
otrzymanej  pełni  łaski,  a tym bardziej  zamykania się  przed spływającym na nich bogactwem. Duchy wyższe
dzielą się bez zawiści z innymi i tylko przez wzgląd na słabsze duchy, które jeszcze nie dorosły do przyjęcia
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całkowitej pełni, może je powstrzymać w hojności dawania. Królestwo duchów niebieskich jest doskonałe; każdy
jego członek zajmuje w nim właściwe miejsce i nie pragnie innego, każdy jest w całej swej istocie bezpieczny,
rozwija się bez przeszkód i owocnie, pijąc z praźródła miłości i z niego udzielając w przydzielonym mu zakresie
działania” (s. 420-421).

Aniołowie są szczególnie otwarci na obecność Boga, na udzielanie się Jego miłości, zawsze są gotowi do
słuchania Boga i oddania się Mu w wolności. To zaś oznacza podatność na życie darem łaski. Łaska przemienia i
potęguje ich życie,  ubogaca i  podnosi.  Można więc przyjąć,  że nawet pod tym względem „ich życie nie jest
zupełnie niepodległe zmianom. Spotęgowanie istnienia przez łaskę, do którego są zdolni, oznacza podniesienie i
wzbogacenie ich całego życia. Wydaje się, że nawet w ramach ich naturalnego istnienia byłby możliwy wzrost
poznania,  a  także  zmiana  czynności,  gdyż  nie  są  tak  jak  Bóg  z  natury  wszystkowiedzący,  wszechpotężni  i
wszechmocni; z drugiej strony aniołowie nie są tak zamknięci i obwarowani, by nie mogli przyjąć czegoś, co nie
było im dane w sposób naturalny już od początku, ani skierować się w wolności ku czemuś nie leżącemu w ich
pierwotnym zakresie działania” (s. 413).

***
Nasuwa się jeszcze wiele  innych pytań.  Jak  aniołowie spełniają swoje służby? Jaki  jest  ich udział  w

naturalnym życiu świata? Jak włączają się w bieg wydarzeń świata i w nasze ludzkie życie? Jak mogą wpływać na
tok  wydarzeń  świata  i  naszego  życia?  Czy mogą się  komunikować z  ludźmi?  Jak?  Z filozoficznego punktu
widzenia nie można na te pytania nic powiedzieć, gdyż brak danych, które mogłyby służyć za punkt wyjścia do
snucia możliwości istotowych. 

Natomiast z punktu widzenia wiary chrześcijańskiej możemy dopowiedzieć - jedynie w formie zwięzłej
syntezy,  której  nie  będziemy  już  szczegółowo  rozwijać  -  że  aniołowie  są  posłańcami  Boga  i  doskonale
współdziałają w dziele zbawienia, w udzielaniu się ludziom Boga w Jezusie Chrystusie. Z tej racji uczestniczą w
historii zbawienia. Teologowie, biorąc pod uwagę krytycznie odczytane dane objawienia chrześcijańskiego, mogą
snuć pewne możliwości, rozwijać je i dopełniać. Nie mogą jednak posunąć się za daleko, muszą bowiem trzymać
się  granic  wyznaczonych  przez  istotowe  możliwości  życia  jestestw  duchowych  osobowych.  W  przeciwnym
wypadku  łatwo,  zbyt łatwo mogliby ulec  czarowi  mitów i  wyobraźni  i  tworzyć całkowicie  zmyślone  obrazy
aniołów i ich wpływu na nasze życie.
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Agnieszka Draus

Wizerunek anioła w muzyce

Muzyka jest  dziedziną  sztuki,  w której  postać  anioła  przedstawiona  została  w możliwie  najszerszym
ujęciu. Początkowo wyobrażana była jako ogólna idea niepojętego dobra, spływającego na człowieka spoza jego
świata, następnie jako ulotna istota opiekująca się duszą ludzką po śmierci lub wysłannik bogów, pośredniczący
między światem rzeczywistym a światem boskim. W epoce chrześcijaństwa anioł przedstawiany był jako dobry
duch uczestniczący w ważnych wydarzeniach biblijnych, samotnie lub w grupie - w chórze aniołów, wreszcie
jako  konkretny  anioł,  jeden  ze  znanych  z  imienia  archaniołów  Wszechmogącego.  Najrzadziej  jego  postać
pojawiała się w muzyce jako metafora zjawisk nie związanych z kultem religijnym, jako personifikacja ludzkich
uczuć, wspomnień, obaw.

Historia muzyki była i jest  połączona z geografią. Poszukiwanie najdawniejszych śladów uprawiania
muzyki  ograniczyło swój teren do basenu Morza  Śródziemnego,  gdyż tam zgromadzono najwięcej  materiału
mającego  wartość  źródłową  dla  historii  muzyki.  Odkryte  wówczas  ośrodki  przedstawiały  indywidualny  tok
rozwoju kultury i sztuki, więc i muzyki. Były to: Mezopotamia, Egipt, Grecja, Rzym i Izrael. Cechą wspólną  tych
różniących  się  kultur  był  znaczący  udział  religii  w  organizacji  życia  muzycznego.  Ponieważ  religie  te  były
politeistyczne, trudno wykazać odrębność dobrych duchów od samych bóstw. 

W  Mezopotamii  wśród  kultów  religijnych  szeroko  rozpowszechnionymi  były  rozmaite  formy
dziękczynienia duchom opiekuńczym. Przejawiały się one w grze i śpiewie kapłanów, tańcu kapłanek. Wiązało
się to również z barbarzyńskim, centralnym obrzędem kultowym - ofiarowaniem. 

W  Egipcie  jednym  z  najstarszych   kultów,  któremu  nierozdzielnie  towarzyszyła  muzyka  był  kult
zmarłych.  Egipcjanie  wierzyli,  że  po  śmierci  trafią  do  świata  lepszego,  wiecznego,  w  którym połączą  się  z
boskimi duchami.  Tworzyli  więc  niezliczone  ilości  zaklęć,  modlitw i  hymnów pochwalnych.  Oto  fragment  z
„Księgi Umarłych piastunki Kai”:

chwała wam włodarze duchów bezgrzesznych
istniejących w wieczności, której obie granice
sięgają dalej niż nieskończone trwanie.
Dotarłam do was,
stałam się wspaniała,
jestem potężna dzięki zaklęciom,
jestem we własnych postaciach,
jestem policzona między świetlanymi.

Ceremoniom religijnym towarzyszył zawsze zespół śpiewaków, instrumentalistów i tancerzy.
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W bogatej mitologii greckiej najważniejszym pośrednikiem i wysłańcem bogów był Hermes,  czczony
jako opiekun podróżnych, kupców, poetów, wynalazców i złodziei. Jemu to starożytni przypisywali stworzenie
liry  ze  skorupy  żółwia,  dwóch  rogów  kóz  i  strun  zrobionych  z  owczych  jelit  oraz  syrinxu  -  instrumentu
pasterskiego złożonego z kilku piszczałek.  Za wynalazcę aulosa - instrumentu dętego - uważano frygijskiego
satyra Marsjasza, a fletni - złośliwego bożka Pana.  Był to dowód na to,  że Grecy wierzyli w niezwykłą moc
instrumentów muzycznych jako daru bogów udostępnionego ludziom przez boskich wysłanników. Stąd niektóre
instrumenty wiązały się z kultem określonych bogów, np. Apollo z kitharą, Dionizos z aulosem, chrotalami lub
barbitosem. Powstało wiele różnych form i gatunków takich jak hymnos obejmujący peany, dytyramby, prosodie,
trenoi - pieśni żałobne, elegie, których uczono się ponoć od syren, pieśni pochwalno-dziękczynne. 

Rzymianie  przejęli  wiele  z  kultury  podbitej  Grecji.  Uprawiali  śpiewy  hymniczne  ku  czci  bogów  i
herosów, misteria i ceremonie oczyszczające, chroniące przed wpływem demonów.

Podstawowym źródłem historycznym muzyki Izraela była Biblia. Tu także po raz pierwszy pojawiły się
postaci aniołów rozumianych jako rodzaj aktywności Jahwe. Ośrodkiem kultu była synagoga, gdzie wykonywano
modlitwy, psalmy (pieśni) i czytania świętych ksiąg. Po pewnym czasie wykształcił się nowy gatunek hymnu,
składającego się z szeregu aklamacji polegających na wariacyjnym powtarzaniu pewnej formuły melodycznej. Ich
celem  było  wywołanie  ekstatycznych  wizji.  Jednym  z  najsłynniejszych  hymnów  tego  rodzaju  był  „Śpiew
aniołów” - śpiew chwalący potęgę Jahwe. 

W okresie chrześcijańskiego antyku zaobserwować można odchodzenie od kultu dobrych duchów. Ich
rolę przejął Chrystus Zbawiciel, którego życie na ziemi stało się tematem Nowego Testamentu, a ten podstawą do
kształtowania się liturgii.  Jednak  najważniejsze wydarzenia nowotestamentowe,  takie  jak Zwiastowanie,  Boże
Narodzenie, Wielkanoc (Nawiedzenie grobu), odbywały się  z udziałem aniołów. I tak już w okresie Bizancjum
ówcześni poeci nawiązywali do tych wydarzeń wskazując średniowiecznym twórcom fragmenty Pisma Świętego
nadające się do podziału na role. Powstał w ten sposób dramat liturgiczny, którego pierwszym przykładem było
nawiedzenie grobu przez trzy Marie:

- Quem queritis in sepulchro? (Kogo szukacie w grobie?) - pyta anioł

- Jesum Nazaretum crucifixum (Jezusa z Nazaretu ukrzyżowanego) - odpowiadają Marie
- Non est hic, resurrexit (Nie ma go, zmartwychwstał) - odpowiada anioł.

Warto tu jeszcze wspomnieć o średniowiecznej teorii związku muzyki z kosmosem. W średniowieczu
panował  pogląd  o  moralno-etycznym   oddziaływaniu  muzyki,  za  najdoskonalszą  uznano  muzykę  anielską,
zbliżoną do harmonii boskiego świata. Muzykę ziemską - kościelną utożsamiano często z ową muzyką niebiańską
lub uważano ją  za  jedyny substytut  boskości  na ziemi.  Stworzono pojęcie  chorus  mysticus  oznaczające  chór
aniołów,  tworzący  z  boskich  dźwięków  podstawę  niebiańskiej  liturgii  kościelnej.   Podzielono  muzykę  na
mundana (niesłyszalna muzyka wszechświata),  musica humana (również niesłyszalna harmonia duszy i ciała)
oraz  musica  instrumentalis (jedyna  słyszalna  wydobywana  przez  instrumenty i  głos  ludzki).  Wkrótce  doszła
czwarta odmiana - musica coelestis (muzyka niebiańska). 

W miarę  upływu czasu zaczęto  interesować się  muzyką świecką,  także  instrumentalną - kontynuacją
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liryki  rycerskiej.  Również  na  muzykę  kościelną  miały  wpływ  formy  świeckie.  Msze  oparte  były  często  na
świeckich canti firmi (tematach). Spowodowało to nieuchronne zanikanie tematyki anielskiej w utworach, która
wraz z nadejściem nowej myśli odrodzenia na długo miała zejść w zapomnienie. Renesans mianowicie negował
zajmowanie  się  wyłącznie  sprawami  religijnymi  i  przez  to  zaniedbywanie  doniosłych  spraw  doczesnych,
dogmatyczne  postępowanie  w dochodzeniu  prawdy,  dochodzenie  jej  na  drodze  abstrakcyjnej,  bez  żywego  i
bezpośredniego kontaktu z rzeczywistością.  Wobec tak  jasno sprecyzowanej  filozofii  postać  anioła,  ulotnego,
istniejącego w domysłach  dobrego sprzymierzeńca ludzkości nie miała prawa bytu. Powstały wówczas liczne
msze, motety, lecz bez szczególnego uwzględnienia postaci anioła. 

Przełomową okazała  się  w tej  dziedzinie epoka  baroku,  kiedy to  Claudio Monteverdii  powiedział,  iż
„mowa jest  panią  a  nie  sługą  harmonii”.  Odwrócony zastał  więc  stosunek  słowa i  muzyki.  Muzyka baroku
współdziałała nie tylko ze słowem ale w utworach dramatycznych także z malarstwem i architekturą. Ta zmiana
założeń estetycznych spowodowała również przeistoczenie renesansowej musica reservata w retorykę muzyczną.
Była to wiedza o figurach obejmujących szereg środków technicznych  wchodzących w obręb nauki o afektach,
malarstwa  muzycznego,  poezji,  harmonii  i  kontrapunktu.  W  baroku  skrystalizował  się  podział  na  muzykę
instrumentalną  i  wokalno-instrumentalną.  W zakresie  tej  drugiej  powstały nowe gatunki  muzyczne  takie  jak
opera, kantata, oratorium, pasja, wymagające odpowiednich środków wyrazowych. Dostarczały ich właśnie figury
retoryki  muzycznej  wzbogacające  dotychczasowy  zasób   środków  kompozytorskich.  W  tak  sprzyjających
warunkach temat anielski ponownie wrócił do łask.

Dla zilustrowania anioła w muzyce używano specjalnych figur retorycznych. Albert Schweitzer, autor
monografii  Jana Sebastiana Bacha,  analizując jego muzykę wskazał  na istnienie określonego motywu, zwrotu
muzycznego,  pojawiającego  się  zawsze  dla  zilustrowania  postaci  anioła.  Wspierał  się  on  na  stwarzającym
poczucie lekkości rytmie punktowanym w tanecznym metrum trójdzielnym. W sinfonii do „Oratorium na Boże
Narodzenie”  poprowadzony został  przez  instrumenty smyczkowe i  flety,  podczas gdy oboje  odtwarzać miały
granie pasterzy. Ten sam motyw powrócił w basie i  w interludiach chorału „Wir singen dir in deinem Heer”
(Śpiewamy Ci w Twym orszaku), kończącego tę część wspomnianego oratorium, w którym to ludzie połączyli się
w wspólnej pieśni z muzykującymi aniołami. Podobne motywy pojawiły się w napisanej dziesięć lat wcześniej 19
kantacie na dzień św. Michała Archanioła „Es erhub sich ein Streit” (Wszczęła się walka),  na których oparta
została aria „Bleibt ihr Engel, bleibt bei mir” (Zostań aniele, zostań ze mną) oraz w tercecie „O wohl uns!” (O
dobro nasze!)  z kantaty nr 122 „Das neugeborene Kindelei” (Nowonarodzone dzieciątko),  w którym ponownie
mowa o wspólnym muzykowaniu aniołów i ludzi przy stajence z nowonarodzonym Jezusem.

Podobnego motywu opartego na charakterystycznym rytmie punktowanym użył Jerzy Fryderyk Händel w
słynnym oratorium „Mesjasz”.  Tu narodziny Jezusa obwieścił chór aniołów unoszący się nad stajenką (Nr 15
„Glory to God in the highest” - Chwała Bogu na wysokości).  Zostało tu użyte odmienne niż u Bacha metrum: dla
podkreślenia dostojnego charakteru wydarzenia, jakim było narodzenie Pańskie, kompozytor zastosował parzysty
podział taktu.

Wszystkie te przykłady udowodniły barokową tendencję do wiązania poezji, malarstwa i muzyki mającą
swą kontynuację w następnej epoce zwanej klasycyzmem.

Trudno  określić  wyraźną  granicę  pomiędzy  tymi  dwoma  okresami,  gdyż  stale  jeszcze,  mimo
dokonujących  się  wówczas  głębokich  przemian,  w  twórczości  muzycznej  wyraźnie  występowały  elementy
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barokowe.  Związek  z  poprzednią  epoką  uwidoczniony został  w oratoriach  jednego z  klasyków wiedeńskich,
Józefa  Haydna.  Jedno z  najsłynniejszych oratoriów tego kompozytora,  „Stworzenie  świata”,  stało się syntezą
stylu typowego dla okresu klasycyzmu z tradycją stylu oratoryjnego epoki baroku. Temat zaczerpnięty został z
Pisma  Świętego  oraz  z  VII  i  VIII  księgi  wielkiego  eposu  Johna  Miltona  „Raj  utracony”.  Wśród  głównych
bohaterów akcji pojawiły się postaci trzech archaniołów - Gabriela, Uriela i Rafaela, reprezentujących typową dla
oratorium funkcję narratora. Ich partie zawierały opowiadanie o historii stworzenia świata i człowieka, a więc
zbudowane zostały w oparciu o szereg charakterystycznych środków odpowiednich dla zilustrowania m.in. burzy,
chmur, oceanu, gór i skał, nieba, ziemi, roślin, zwierząt itp. Haydn nakazał swym aniołom wykonać recytatywy
oraz wirtuozowskie arie i ensamble, takie jak np. aria  Uriela (tenor) „Nun schwanden vor dem heiligen Strahle”
(Wnet znikły przed świętymi płomieniami) z I części,  słynna „zoologiczna” aria Gabriela (sopran) z części II -
„Auf starkem Fittiche schwinget sich” (Na silnym skrzydle unosi się), czy również z tej części aria Rafaela (bas)
„Nun scheint in vollem Glanze der Himmel” (Już rozjaśnia się w pełnym blasku niebo). Archanioł Rafael pojawił
się także we wcześniejszym oratorium tego kompozytora - „Il ritorno di Tobia” (Powrót Tobiasza).

Oprócz haydnowskiej, fascynującej interpretacji tematu stworzenia świata z udziałem aniołów w muzyce,
dużo później,  bo w XX wieku,   powstały jeszcze dwa balety oparte  na tym wątku.  Pierwszy to „Stworzenie
świata”, balet w 3 aktach z muzyką Andrieja Pietrowa do libretta Natalii Kasatskiny i Władimira  Wasiljowa
napisanego pod wpływem satyrycznych  rysunków  Jeana Effela ze słynną sceną korowodu aniołów. Drugi to
jednoaktowy balet  pod tym samym tytułem z muzyką Dariusa Milhauda do libretta Blaise’a Cendrarsa,  który
przedstawił  historię  stworzenia  według  wyobrażeń  murzyńskich.  Aniołowie  zastąpieni  zostali  dobrymi
czarownikami towarzyszącymi bóstwom w stwarzaniu świata.

Poemat Miltona stał się także podstawą do libretta oratorium anielskiego kompozytora epoki klasycznej,
Johna  Christophera  Smitha.  Tutaj  librecista,  Benjamin  Stillingfleet,  umieścił  w  tekście  postaci  sześciu
archaniołów,  Michała  (bas  i  tenor),  Gabriela  (tenor),  Uriela  (bas)  oraz  tych  zaczerpniętych  przez  Miltona  z
apokryfów - Ithuriela (bas), Uzziela (tenor) i Zefona (tenor). 

Romantyzm okazał się epoką nietypową - jeśli chodzi o interpretację tematyki anielskiej - nie tylko w
muzyce, ale i w sztuce w ogóle. Dokonując próby syntezy epoki Rey M. Longyear wskazał na takie cechy jak
emocjonalizm,  intensywność  uczuć,  idea  morbidezzy.  Leonard  B.  Meyer  podkreślił  ważność  drugorzędnych
parametrów muzycznych, tj. tempa, dynamiki, faktury, barwy, wreszcie W. T. Jones wskazał na charakterystyczną
ideę stawania się oraz na przeniesienie zainteresowań z doświadczeń świata realnego na doświadczenia świata
odmiennego i irracjonalnego. Trudno było wyobrazić sobie bardziej podatny grunt dla rozmaitego podjęcia wątku
anielskiego  w  muzyce.  Jednak  w  XIX  wieku  temat  ten  przeżył  poważny  kryzys.  Postaci  dobrych  duchów
pojawiały się sporadycznie w utworach reprezentujących gatunki muzyczne dominujące w epokach minionych. W
jednym ze swych dwóch oratoriów Felix Mendelssohn przedstawił legendarną historię ostatniego proroka Jehowy
- Eliasza,  któremu ukazał się anioł i objawił mu boskie polecenia. Uczynił to w pełnym ekspresji  recytatywie
„Elias! Gehe weg von hinnen” (Eliaszu! Odejdź stąd)  w pierwszej części utworu. Następujący po nim kwartet
aniołów stał się obrazem wędrówki proroka zilustrowanej przez wprowadzenie marszowego metrum parzystego
oraz równych wartości rytmicznych. Anioły obwieściły tu swą gotowość do niesienia mu pomocy i opieki. W
drugiej części tercet aniołów „Hebe deine Augen auf zu den Bergen” (Podnieś swe oczy na góry)  oparty został
m.in.  na  znanym z  muzyki  Bacha  i  Händla  motywie  z  rytmem punktowanym nadającym charakterystyczne
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poczucie „zwiewności” melodii. Rytm ten użyty został także w dramatycznym recytatywie anioła (alt) „Stehe auf,
Elias, denn du hast einen grossen Weg” (Wstań Eliaszu, bo długa droga przed tobą)  oraz arii „Sei stille dem
Herrn  und  warte  auf  ihn”  (Spoczywaj w  Panu i  oczekuj  go),  którą  zdominowała  ilustrująca  spokój,  falująco
prowadzona melodia. W treści utworu pojawiło się  także słowo serafinowie, określające duchy stojące najwyżej
w  hierarchii  anielskiej.  Ich  kwartet  z  towarzyszeniem chóru  stał  się  jednym z  ostatnich,  podsumowujących
numerów oratorium, sławiącym potęgę Najwyższego - „Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr” (Święty, święty,
święty jest Pan Bóg). Oprócz Mendelssohna innym romantykiem, który podjął się interpretacji tematyki anielskiej
był Anton Rubinstein. W młodzieńczym okresie twórczości sięgnął on po tekst „Raju utraconego” Miltona, pisząc
oratorium pod tym samym tytułem oraz skomponował operę „Demon”  do libretta Wiskatowa, napisanego na
podstawie poematu Michała Lermontowa. Tutaj postać anioła (sopran) pomyślana została jako  personifikacja
dobra, opozycja w stosunku do tytułowego demona (baryton) - uosobienia zła. Po raz pierwszy dobry duch ukazał
się demonowi upominając go i próbując skierować na dobrą drogę. Również to właśnie anioł wybrany został na
bohatera,  z  którego  ust  słychać  morał  całej  opowieści:  tym,  którzy wiele  kochali  i  cierpieli,  wiele  win  jest
darowanych. Jeszcze raz dobro zwyciężyło nad złem. W końcowej scenie pojawił się chór aniołów unoszący ciało
głównej bohaterki do nieba.

Wymienione  przykłady poświadczyły jedynie  ogólny brak  zainteresowania tematyką  anielską  w XIX
wieku, w epoce pieśni, miniatury i symfonii. Choć rozwijająca się wówczas korespondencja pomiędzy wszystkimi
sztukami doprowadziła  do  powstania  tzw.  muzyki  programowej  to  jej  tematyka  czerpana  byłą  przeważnie  z
aktualnych wówczas wątków literackich lub tendencji filozoficznych. Jednak wśród wykreowanych w tym czasie
tzw. bohaterów romantycznych znalazła się tajemnicza postać Fausta, doktora, który w imię młodości i miłości
zaprzedał duszę diabłu. W opowieści o nim pojawiły się zarówno złe moce jak i istoty niebiańskie. Temat ten stał
się inspiracją do napisania librett do kilku oper romantycznych: „Potępienia Fausta” Hectora Berlioza, „Fausta”
Charlesa  Gounoda  i  „Mefistofelesa” Arrigo  Boito.  U  Berlioza  anioły  pojawiły  się  w  ostatniej  odsłonie:  w
niebiańskich  przestworzach  dusze  zbawione  wraz  z  chórami  serafinów  błagały  boski  majestat  o  łaskę  dla
grzesznej Małgorzaty. Anielskie głosy wezwały bohaterkę i uniosły jej duszę ku niebu. Podobnie postąpił Gounod
- przed wniebowstąpieniem duszy Małgorzaty niebiański chór orzekł, iż została ona zbawiona. W operze Boito
dobre duchy pojawiły się na początku, w prologu: wśród brzmienia srebrnych trąb, wśród gromów  i błyskawic
rozległy się anielskie pienia na cześć  boskiego majestatu - hymn „Ave Signor” (Bądź pozdrowiony, Panie). 

U  schyłku  XIX  i  w  wieku  XX,  począwszy  od  impresjonizmu,  pojawiały  się  utwory  poruszające
problematykę dobrych duchów.  Jednak  sposób odnoszenia  się  do tematu  zmieniał  się  wraz z  nadchodzeniem
przemian w sferze filozoficzno-estetycznej. W 1890 roku Claude Debussy skomponował „Suite Bergamasque”,
czteroczęściowy utwór fortepianowy, będący odbiciem modernistycznej  idei   ekwiwalencji  dźwięków, barwy,
kształtów, światła,  nastrojów, stanów psychicznych.  Zainspirował  on G.  de  Cuevasa do napisania  libretta  do
baletu „Szary anioł”, w którym to matce młodej dziewczyny, podczas wspominania swej młodzieńczej miłości
ukazał  się  dawny kochanek w postaci anioła  śmierci.  Po raz pierwszy pojawiła  się tu  postać anioła  nie  jako
biblijny dobry duch, lecz jako symbol, personifikacja indywidualnego wyobrażenia bohaterki o śmierci.

W operze „Ognisty anioł” Sergiusza Prokofiewa tytułowa postać płomiennego ducha Madiela wystąpiła
jedynie w opowieści młodej kobiety - głównej bohaterki. Był on dla niej uosobieniem ideału, wielkiej miłości.
Stał  się  motywem postępowania  bohaterów  i  rozwoju  całej  akcji.  Szczególną  uwagę  należałoby zwrócić  na
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twórczość  Paula  Hindemitha,  który  często  podejmował  w  swych  utworach  tematykę  religijną.  W
siedmioobrazowej  operze  „Mateusz  malarz”  przedstawił  dzieje  Grunewalda,  artysty  flamandzkiego,  na  tle
wydarzeń historycznych z czasów wojen chłopskich i walk stronnictw katolickich z protestanckimi. Różnorodne
środki muzyczne użyte w utworze skontrastowane zostały  zależnie od potrzeb charakterystyki wyrazowej postaci,
środowisk społecznych, czy sił dobra i zła. W szóstym obrazie główny bohater opowiadał ukochanej o muzyce
anielskich chórów. Użyte więc zostały: język diatoniczny, chorały, cytaty pieśni ludowych (np. pojawiająca się
również  na  początku  opery  pieśń  „Es  sungen  drei  Engel” -  To  śpiewają  trzej  anieli).  Wszystko  to  miało
symbolizować boską  harmonię, światłość i mądrość. Ukończona wcześniej symfonia Hindemitha pod tym samym
tytułem zbudowana została na materiale opery. Trzy jej części otrzymały tytuły  obrazów z Isenheim: „Koncert
aniołów”, „Złożenie do grobu”, „Kuszenie św. Antoniego”. We wstępie części I ukazana została melodia „Es
sungen drei  Engel”, która stała się motywem przewodnim całego utworu.  Nazwać go więc można „symfonią
anielską”. W cyklu pieśni „Das Marienleben” Hindemith powrócił do tematu anielskiego w jego podstawowym
znaczeniu. W trzeciej pieśni cyklu anioł pojawił się, aby zwiastować Marii narodziny Chrystusa, w szóstej - aby
obwieścić pasterzom tę radosną nowinę. Obie pieśni powiązane zostały wspólnymi motywami.  Specyficznymi
utworami wpisywanymi w poczet dzieł poruszających problematykę duchową stały się: opera „Die Harmonie der
Welt” oraz nosząca ten sam tytuł symfonia, będąca przetworzeniem opery. Części tego utworu, w nawiązaniu do
średniowiecznych  koncepcji  teorii  muzyki,  otrzymały  nazwy „Musica  instrumentalis”  (część  nawiązująca  do
realiów akcji opery), „Musica humana” (ukazująca związki duchowe między bohaterami), „Musica mundana”
(świat metafizyczny, niebiański, doskonały). Postać anioła pojawiła się jeszcze w twórczości Hindemitha w cyklu
czternastu motetów napisanych na sopran lub tenor z towarzyszeniem fortepianu do słów Ewangelii wg św. Jana,
św. Łukasza i św. Mateusza - motet nr 7 „Angelus Domini  apparuit” (Anioł Pański zwiastował) oraz w kantacie
„Ite angeli veloces” (Idźcie aniołowie szybcy) do słów psalmu XVII. 

Dobry duch, wysłannik boski stał się bohaterem opery Romualda Twardowskiego „Tragedyja albo rzecz
o Janie i Herodzie” zwanej przez kompozytora „moralitetem w dwóch aktach z epilogiem”. W akcie I Angelus
przybył na pomoc Janowi Chrzcicielowi i zbrojny w nadprzyrodzoną moc przepędził kuszących proroka diabłów.
W zakończeniu zaś anioł  zjawił  się  opłakując tragiczną śmierć  Jana.  W muzyce „Tragedyji...”  wyodrębnione
zostały  trzy  „sfery  intonacyjne”,  wyraźnie  zróżnicowane,  przyporządkowane  poszczególnym  grupom
występujących postaci. Jedna z nich oparta została w dużej mierze na polskim folklorze sakralnym z XVII i XVIII
stulecia (na szeroką skalę wykorzystane tu zostały intonacje „Gorzkich żali”). Należą do niej niektóre fragmenty
orkiestrowe, chóry oraz solowe partie Jana i Angelusa.

Do  tej  pory,  w  historii  wątku  anielskiego  w  muzyce,  zdarzały  się  wyłącznie  dzieła  wokalno-
instrumentalne,  „ruchowo-instrumentalne”,  w  których  dodatkowa,  słowna  informacja  zamieniona  została  na
informacje za pośrednictwem tańca i gestu, bądź, jak w przypadku Hindemitha, utwory instrumentalne oparte na
materiale  dzieł  wokalno-instrumentalnych.  Hiszpański  kompozytor  współczesny,  Tomas  Marco  skomponował
utwór  na  orkiestrę  - „Angelus  novus”,  będący swoistym hołdem oddanym twórczości  Gustawa Mahlera.  Do
napisania  tego  utworu  zainspirował  kompozytora  jeden  z  obrazów  Paula  Klee,  którego  przesłanie  Walter
Benjamin zinterpretował następująco: anioł historii zwrócił się ku przeszłości, ale w raju nadciągnęła burza, która
pchnęła go w przyszłość. Do niej anioł obrócił się jednak plecami. W utworze nie ma bezpośrednich odniesień do
obrazu,  dla  kompozytora   stał  się  on jedynie  bodźcem do uwiecznienia  przeszłości  współczesnymi środkami
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kompozytorskimi. 
Wymienione tu  muzyczne interpretacje tematyki anielskiej z XX wieku wykorzystały postać dobrego

ducha  głównie  jako  metaforę.  Był  więc  anioł   symbolem  spokojnej  śmierci,  miłości  i  tęsknoty,  wreszcie
upływającego  czasu  i  historii.  W  „Raju  utraconym” Krzysztofa  Pendereckiego,  dwuczęściowym  sacra
rappresentazione skomponowanym do  libretta  Christophera  Frey’a  wg  poematu  Miltona,  znów pojawiły  się
postaci pięciu aniołów - Michała, Gabriela, Rafaela, Ithuriela i Zefona. Kompozytor wykreował tu trzy odrębne
światy dźwiękowe: Boga, Człowieka i Szatana. Aniołowie przedstawieni zostali jako należący do świata dobra,
słudzy Boga. Współbrzmienia oktawy, jednolitego, czystego i doskonałego użył Penderecki, aby symbolizowało
Najwyższego. Towarzyszący Bogu i Mesjaszowi  kwintet aniołów i ich przynależność do kręgu niebiańskiego
podkreślił charakterystycznym interwałem kwinty, kolejnym po oktawie konsonansie doskonałym oraz wysokimi
rejestrami głosów (sopranem   koloraturowym, kontratenorami i tenorami). „Raj utracony” Pendereckiego stał się
pierwszym  utworem  wokalno-instrumentalnym  z  udziałem  aniołów,  w  którym  -  jak  pisze  Mieczysław
Tomaszewski - muzyka sama niosła jej ciężar, funkcjonując symbolicznie poprzez swoje struktury brzmieniowe
obciążone znaczeniem. Słuchając samej muzyki można stwierdzić, czy w danej chwili jawił się świat boski, ludzki
czy diabelski. Innego rodzaju utworem tego samego kompozytora dotyczącym bezpośrednio postaci aniołów stała
się  „Pieśń  Cherubinów”  na  chór  mieszany  a cappella, skomponowana  do  słów hymnu  ku  czci  św.  Trójcy,
autorstwa prawdopodobnie św. Chryzostoma: 

Cherubów sobą tajemnie przedstawiając
i życiodajnej Trójcy śpiewając trójświętą pieśń,
odrzućmy teraz wszelką życia troskę.
Byśmy Władcę wszystkiego podjęli,
którego wznoszą zastępy anielskie.
Alleluja, alleluja, alleluja!

Cherubini należeli do wyższej klasy aniołów, zajmowali drugie miejsce po serafinach, ich wyobrażenia
zdobiły przybytek i arkę przymierza. Ponadto mianem cherubina określano u Izraelitów konkretny, duchowy byt
anioła.  W  swym  utworze  nawiązał  Penderecki  do  śpiewów  cerkiewnych  i  klimatu  Prawosławia.  Zdaniem
Małgorzaty  Janickiej-Słysz  inspiracją  dla  kompozytora  mogła  być  słynna  ikona  Andrieja  Rublowa
przedstawiająca  Trójcę  Świętą.  Sylwetki  trzech  siedzących aniołów,  dzierżących berła  i  błogosławiących stół
ofiarny, odpowiadały zwrotom do Boga w Trójcy Jedynego. Kompozytor zadbał o odpowiedni klimat utworu
przez rozpoczęcie go charakterystycznym zaśpiewem, a następnie wypełnienie przestrzeni surowym brzmieniem.
Użył też rozmaitych środków i symboli dla podkreślenia ważnej w treści liczby 3. Forma utworu ukształtowana
została trójfazowo, w temacie motywem podstawowym stał się melodyczny motyw wypełnionej tercji wielkiej. 

Inaczej niż dotychczas motyw anielski wykorzystał Wojciech Kilar. Zainspirował go tekst ”Pozdrowienia
anielskiego”,  czyli  słowa  jakie  archanioł  Gabriel  wypowiedział  zwiastując  Marii  narodziny  Jezusa.  Powstał
„Angelus”  na  sopran,  chór  mieszany  i  orkiestrę  -  utwór  ten  Leszek  Polony  nazwał  najżarliwszą  muzyczną
modlitwą, odmawianą najpierw wielokrotnie przez chór, narastającą, która przerodziła się następnie w śpiew -
umuzycznioną  prośbę,  błaganie,  wreszcie  dramatyczne  wezwanie  Marii.  Na  plan  pierwszy wysunęły się  trzy
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słowa  -  klucze:  Jezus,  Teraz,  Mario.  Perspektywie  wieczności,  wyrażonej  w  kontemplacyjnych  chorałach,
przeciwstawiona została motoryczność błagania o obecność doraźną, o interwencję natychmiastową. Tym razem
słowa archanioła nabrały więc znaczenia, jak twierdzi kompozytor, modlitwy o stanie zagrożenia narodu.   

PODSUMOWUJĄC ten przegląd literatury muzycznej należałoby ze smutkiem stwierdzić, że tematyka
anielska  nie  cieszyła  się  wyjątkowym zainteresowaniem w tak  dogodnej  po  temu dziedzinie  sztuki  jaką  jest
muzyka.  Oczywiście  było  to  uzależnione  od  zaplecza  filozoficznego  i  teologicznego  danej  epoki  oraz  od
obecności wiary w życiu ówczesnych ludzi. Z wymienionych tu nielicznych przykładów  można ułożyć hierarchię
gatunków muzycznych wykorzystywanych przy podejmowaniu owego tematu. Najwięcej powstało oratoriów i
kantat  czyli  gatunków wokalno-instrumentalnych  pozbawionych akcji  scenicznej,  w wykonaniu  których  brali
udział śpiewacy-soliści, zespoły wokalne, chór i orkiestra. Epickie fragmenty, tzw. recytatywy, wykonywane były
przez narratora czyli testis lub historicus. Tu postaci aniołów traktowane były osobowo jako konkretni uczestnicy
akcji bądź jej komentatorzy. W kolejnym gatunku - operze, utworze dramatyczno-muzycznym, w skład którego
podobnie jak w oratorium wchodziły partie solowe - arie,  ariosa, recytatywy, partie zespołowe, chóralne oraz
części czysto instrumentalne - uwertury, intermezza, dobre duchy występowały zarówno jako boscy wysłannicy,
konkretni bohaterowie oraz postaci symbolizujące zjawiska lub doznania. W podobnym kontekście pojawiał się
anioł  również  w  baletach,  utworach  muzyczno-scenicznych,  w  których  treść  libretta  wyrażona  została  za
pośrednictwem tańca i gestykulacji wykonawców w oparciu o tło muzyczne orkiestry. 

Klasyfikacja ta stała się dowodem na wyjątkową  popularność gatunków wokalno-instrumentalnych przy
podejmowaniu motywu anielskiego. Poprzez wyrażenie słowne myśli,  zilustrowanie ich muzyką oraz dodatkowo
nierzadko barwną inscenizacją, sposób dotarcia do odbiorcy i przedstawienia mu tego trudnego, wieloznacznego
tematu był dużo łatwiejszy. Symfonie Hindemitha poprzez bezpośrednie korzystanie z materiału oper nie spełniły
do końca założeń dzieł czysto instrumentalnych. Na końcu owej hierarchii gatunków uplasował się instrumentalny
utwór Tomasa Marco, którego ideą nie było stworzenie wrażenia słuchowego przywołującego na myśl postać
konkretnego anioła, lecz jedynie właściwej mu eteryczności, która zdominowała stronę ekspresyjną dzieła. Takie
ustosunkowanie się do tematu automatycznie wyeliminowało trudności  związane z przekazaniem konkretnych
treści  opisujących,  bądź będących wypowiedziami dobrych duchów, możliwych do zrealizowania  w utworach
posiadających równocześnie przekaz słowny czy dodatkową wartość wizualną. 

Wszystkie wymienione wyżej utwory zajęły znaczące miejsce w klasycznej literaturze muzycznej. Jednak
nie można przy tej okazji pominąć innej, swoistej twórczości muzycznej, nierozerwalnie związanej z tematem
anielskim.  Jest  taki   czas  raz  w  roku,  kiedy  każdy  z  nas  wspomina  dobre  duchy.  Podczas  świąt  Bożego
Narodzenia,  gdy śpiewamy najpiękniejsze kolędy polskie,  wspominamy to jedno z najważniejszych wydarzeń
biblijnych z udziałem istot niebieskich. „Anioł pasterzom mówił”, „W żłobie leży”, „Przybieżeli do Betlejem”, „Z
Narodzenia Pana”, „Gdy się Chrystus rodzi”, to tylko niektóre tytuły kolęd i pastorałek mówiących o śpiewie i
czuwaniu  aniołów  przy  stajence  nowonarodzonego  Jezusa.  Specyficzny  klimat,  jaki  tworzą  dźwięki  płynące
podczas rodzinnego kolędowania, stwarza poczucie niemalże obecności boskich wysłanników przy wigilijnym
stole. Wystarczy wówczas wspólnie wykrzyknąć: „z aniołami zaśpiewajmy: Chwała na wysokości!”
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Ten sam, a inny

Kazimierz Nowosielski

Ten sam, a inny 
(O Ryszardzie Stryjcu) 

Postępujące  zdumienie - tak chyba mógłbym określić to, co towarzyszyło mi i towarzyszy w trakcie
obcowania z graficzną oraz rysunkową spuścizną po Ryszardzie Stryjcu. Mimo iż gdzieś od lat siedemdziesiątych
przynajmniej częściowo dane mi było śledzić wiele  z jego pomysłów oraz realizacji, to jednak nie spodziewałem
się,  że już wcześniej stworzył tak dużo przeogromnie znaczących dla swej twórczej drogi prac. To właśnie z
nimi, dopiero po śmierci ich autora, przyszło mi się spotkać i - powiedzmy to już teraz - zachwycić. I to one też
każą mi dziś nieco inaczej spojrzeć na samego Stryjca; na to co stworzył, i na to również, co jest jeszcze do
zrobienia  z  tym,  co  pozostawił.  Dziesiątki  gipsorytów,  może  gdzieś  raz  kiedyś  wystawianych,  znane  tylko
pojedynczym osobom ekslibrisy, zapodziane wśród papierów piękne, a nie pokazywane nigdy rysunki ukazują
twórcę, wbrew środowiskowej opinii "artystycznego Cygana", niezmiernie pracowitego, stale doskonalącego swe
warsztatowe umiejętności, starającego się maksymalnie do końca wyeksploatować rozmaite sposoby rytowania;
człowieka  nieufnego  wobec  dookolnych  mód;  cierpliwego  eksploatatora  możliwie  najbardziej  osobistej  i
osobliwej, acz przecież nie izolującej go od tego co się stało i staje, krainy twórczej wyobraźni. 

Już najwcześniejsze z zachowanych prac, w tym przede wszystkim wspomniane gipsoryty, zarysowują
obraz  artysty skupionego nad zagadnieniami ekspresywności  form świata  widzialnego i  przeczuwanego,  snu,
realności  i  imaginacji;  poszukującego  jakiejś  organicznej  jedności  rozmaitych  planów  doświadczenia  -  owej
całości zdolnej przekształcić się w suwerenny, czytelny, spójny, niebanalny w swej wymowie plastyczny znak.
Mimo  tak  charakterystycznych  dla  Stryjca,  a  widocznych  już  u  zarania  jego  artystycznych  przedsięwzięć,
upodobań  do  pewnej  literackości  przedstawień,  tym,  co  go  tak  naprawdę  interesowało  -  to  siła  graficznego
wyrazu, napięcie w obrębie dokonywanych podziałów płaszczyzny, żywy dyskurs między plamą a kreską, nie
tylko ilościowe, ale i jakościowe oddziaływanie czerni i bieli - ich gradacje, dopełnienia, kierunkowe napięcia,
subtelna gra między wyrażonym a niedopowiedzianym. I tu także Stryjcowa spuścizna pozwala prześledzić, jak
dopracowywał się swojego stylu i jak jednocześnie - szukając - był ciągle sobą - kimś, kto niechętny wszelkiemu
patosowi i koturnowej oficjalności, najchętniej wypowiada się w obrębie kameralnej formy; liryczny i - co może
dziś  nieco  zdumiewać  -  trochę  ekspresjonizujący  u  swych  początków;  zdający  się  bardziej  ufać  ogólnemu
modelunkowi plamy (czerni) niźli wyrafinowanej, do czego przyzwyczaiła nas jego dojrzała twórczość, giętkości
kreski.  W  przeciwieństwie  do  wielu  z  jego  pokolenia  nie  dał  się  uwieść  pokusom  czystej  abstrakcji,  ale  i
najwyraźniej nie interesował go też konwencjonalnie pojmowany realizm. Tym, co od początku zdawało się go
najbardziej fascynować, miało swe źródła w najgłębiej intymnym, prywatnym, duchowym  świecie człowieka, w
sekretnych regułach jego wewnętrznego widzenia, gdzie rzeczywiste i wyimaginowane, realne i wyśnione, dalekie
i  bliskie  spotykają  się  ze  sobą  tworząc  byt  osobny,  acz  przecież  niezupełnie  obcy  niepokojom  nie  tylko
indywidualnej,  ale  i  zbiorowej  świadomości  i  podświadomości.  Włączał,  to  widać  już  w  pracach  z  lat
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sześćdziesiątych, rzeczywistość ze swego biograficznego pobliża (portowy kanał, żuraw nad Motławą, Neptun z
Długiego Targu, gotyckie kamieniczki) w uniwersalny wymiar mitu, każąc tej pierwszej współistnieć z tworami
archaicznej i współczesnej fantazji (choćby ze statkiem-rybą, koto-człowiekiem, syreną i harpią). W ten sposób
przygotowywał  grunt  (przestrzeń)  dla  światów,  które  z  czasem,  zwłaszcza  w  latach  siedemdziesiątych  na
miedziorytach i w rysunkach, za sprawą technicznej wirtuozerii przekształcą się w najbardziej czytelną sygnaturę
jego artystycznej wrażliwości i odrębności.

Sporą  niespodzianką  w  ostatnim  czasie  stały  się  też  dla  mnie  Stryjcowe  ekslibrisy;  dziesiątki
niezwykłych kartoników... (Niektórzy twierdzą, że ich ilość znacznie przekracza setkę.) Tworzone jakby trochę na
obrzeżach głównego graficznego nurtu, często ukazują rzeczywistość równie fascynującą co i najbardziej dojrzałe
sztychy czy rysunki. W przypadku gdańskiego artysty także te kameralne, w znacznym stopniu użytkowe przecież
prace graficzne,  noszą szlachetne piętno jego indywidualnego stylu; wszędzie ta sama przeogromnie subtelna,
żywa kreska, ten sam krąg motywów, podobne jak w dużych grafikach kompozycyjne rozwiązania, rytm planów,
nastroje...  Jednocześnie  autor ekslibrisów delikatnie starał się wpisywać w nie swoją wiedzę o indywidualnym
świecie zamawiającego, o jego upodobaniach, zainteresowaniach, ba, temperamencie nawet. Z równą pasją, z tą
samą estetyczną satysfakcją i, jak sądzę, z duchowymi pożytkami można je studiować jak najwspanialsze książki,
którym towarzyszą lub miały towarzyszyć. Tak one, jak i zresztą wszystko, co tworzył gdański artysta, całą istotą,
całą maestrią swego kameralnego piękna zdają się w ostateczności wyrażać tę tak charakterystyczną dla  aury
Stryjcowej sztuki niezgodę na życie bez marzeń, bez tęsknot, bez ideałów. 

I tutaj  też  dostrzec  możemy,  jak  fascynowały go meandryczne  drogi  nieznanego  w obrębie  tego,  co
dostępne ludzkim oczom, jak zaciekawiały sytuacje, gdy to co jasne modeluje i nasyca znaczeniem ciemności; z
niezwykłą czujnością śledził i wyrażał świat, w którym to co trwożące i nieoswojone wsącza się w rzeczywistość
zastanych  form; cierpliwie  tworzył  swą  plastyczną  przypowieść  o  zabłąkaniu  człowieka  między zaznanym a
niewypowiedzianym, między prawdą a pozorami dobra, między jawą a snem.

We  wszystkich  jego  pracach  dostrzec  też  możemy  jakiś  charakterystyczny  dla  jego  artystycznego
światopoglądu  manichejski  rys:  nieustanną,  nie  mającą  szans  na  zakończenie,  a  toczącą  się  także  pod
powierzchnią zjawisk, walkę dobra ze złem, podpiwniczający każde szczęście ból,  w każdym spokoju ukryte
zarodki rozkładu. Jakże często w jego pracach figury życia i figury śmierci stają naprzeciwko siebie - czujne, ale i
nierzadko pogodzone z  przypisaną im rolą.  Ów dychotomiczny podział  na rzeczywistość dobra i  zła,  życia i
śmierci, nieba i piekła daje się rozpoznać nie tylko jako jedna z podstawowych ikonicznych idei jego plastycznych
prac, ale i jako kompozycyjna zasada podziału płaszczyzny, w której lewa i prawa strona, górna i dolna bywają
tak zróżnicowane, by pozostając w mniej lub bardziej wyrazistej opozycji, w ostatecznym efekcie pracowały na
estetyczną oraz egzystencjalną jedność obrazu. 

Jego  twórczość  z  przełomu  lat  pięćdziesiątych  i  sześćdziesiątych  dość  wyraźnie  współbrzmi  z
egzystencjalnymi nastrojami tego czasu; z doświadczeniem załamania się wiary w uniwersalny sens dziejów, ze
zwątpieniem  w  celowość  jakichkolwiek  społecznych  działań,  ba,  w  jakiekolwiek  wspólnotowe  czy  nawet
indywidualne  szczęście.  Po  1956  r.  sztuka  eksploatuje  i  eksponuje  ludzką  samotność  tak  w  obszarze
transcendencji jak i historii, stara się ujawnić bezwyjściowość ludzkiego uwikłania w materię, zdekonspirować
złudę  wszelkich  pozytywnych  rozstrzygnięć,  akcentuje  człowieczą  bezbronność  wobec  nieubłaganych
konieczności, nieuleczalną chorobę na śmierć. Tak często dające się zaobserwować na ówczesnych Stryjcowych
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linorytach i gipsorytach motywy łodzi szaleńców, samotnego okrętu czy skutego kajdanami zwierzęcia uzyskują
w  tym kontekście  jedno  ze  swoich  historycznych  uzasadnień,  choć  -  zauważmy także  -  iż  się  w  nim  nie
wyczerpują,  lecz,  jak  w każdej  dobrej  sztuce,  w znaczący sposób  poszerzają  je  i  uniwersalizują.  Późniejsza
twórczość  autora  cyklu o  Don Kichocie  ewoluuje  nie  tyle w stronę  unieważnienia  czy przekroczenia  owego
doświadczenia dojmującej samotności, ile raczej w kierunku łagodzenia sprzeczności, a nawet swoistej akceptacji
tego stanu rzeczy: bez zbytecznej szarpaniny, bez histerii, poza ekspresjonistyczną poetyką "nagiego krzyku". W
latach siedemdziesiątych poczyna w niej dominować, albo raczej - roztaczać swą charakterystyczną aurę - liryczne
wyciszenie, delikatnie zaznaczana zgoda na nieprzekraczalność ontologicznych uwarunkowań ludzkiego losu, ba,
coraz częściej też pojawia się w niej nuta subtelnego, ciepłego humoru, aluzje do tego, iż życie jest także grą,
zabawą... 

W przestrzeni  wspomnianego  swoistego  neomanicheizmu  Stryjca  daje  się  również  usytuować  postać
kobiety  w  jego  sztuce;  istoty  wyraźnie  obdarzanej  przez  niego  sprzecznymi  (co  wcale  nie  znaczy,  że  nie
dopełniającymi się) cechami: dobrej i złej jednocześnie,  fascynującej i przerażającej zarazem, niosącej życie i
śmierć,  szczerej  i podstępnej, świętej  i  ladacznicy...  W 13 numerze   "Punktu" z 1981 roku możemy znaleźć
ciekawą reprodukcję ceramicznej  Wenus Ryszarda Stryjca: nagiej istoty o rozrośniętych,  obfitych biodrach,  z
wydatnym brzuchem obejmowanym krótkimi, trochę płetwowatymi rękami, z głową ni to ptaszyska, ni diabła, a z
tyłu... długi, podwinięty ku szponiastym stopom - szatański ogon. Tajemnica kobiecości u gdańskiego artysty ma
wiele przejawień i bywa jedną z najbardziej złożonych oraz intrygujących pod względem znaczeniowych figur w
jego plastycznym świecie. 

Stryjca  zawsze  interesował  przede  wszystkim  człowiek,  frapowało  ludzkie  wnętrze,  ikoniczna
rzeczywistość duszy. Tło, krajobraz w pracach tego twórcy bywa najczęściej niezwykle oszczędny, dość często
trudny do geograficznego skonkretyzowania;  to  jakby pejzaż  w ogóle,  na którego tle tym wyraziściej  ma się
objawiać  to,  co  duchowe,  indywidualne,  wewnętrzne.  Rozmaicie  upersonifikowane  trwogi,  obawy,  nadzieje
wypełniają  przestrzenie  jego  świata  i  to  one  przede  wszystkim  przesądzają  o  tym,  iż  bywa  on  plastycznie
konkretny i intrygująco zagadkowy zarazem. To co najistotniejsze w Stryjcowej rzeczywistości niemal zawsze
sytuuje się w strefach przejściowych; między różnorodnymi stanami bytu, w sferze wiecznych transmutacji, na
obszarze permanentnej  transgresji  i  znaczeniowego nieustabilizowania.  To tam głównie bytuje  ów jego  jakże
niepewny sam siebie człowiek: Don Kichot nie umiejący, albo raczej nie chcący oddzielić marzeń od realności,
kobieta mająca w sobie coś z anioła i zwierzęcia zarazem, argonauta wyprawiający się po "złote runo nicości",
Ryszard Stryjec... 

[Wystawa:  Ryszard  Stryjec  -  rysunek,  grafika,  ekslibris,  Muzeum  Narodowe  w  Gdańsku,  Oddział  Sztuki
Współczesnej,  Pałac  Opatów,  Gdańsk  1998.  Kolekcja  Antoniego  Żabczyńskiego,  oraz  ze  zbiorów Kazimierza
Nowosielskiego i Aliny Makowieckiej.]
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