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HAGIOLOGIA A INNE DYSCYPLINY NAUKOWE

PojeÎcie ¹hagiologiaº w teologicznej terminologii dopiero sieÎ zadomawia.
RozwazÇania o sÂwieÎtosÂci na ogoÂø kojarzaÎ sieÎ ze søowem ¹hagiografiaº, staÎd wielu
pyta: jaka jest roÂzÇnica mieÎdzy hagiografiaÎ a hagiologiaÎ?

1. OD HAGIOGRAFII DO HAGIOLOGII

SÂwieÎtosÂcÂ jako wartosÂcÂ, badana metodami naukowymi, tworzy dziaø nauki.
OdwoøujaÎc sieÎ do greckiego zÂroÂdøosøowu (hagios ± sÂwieÎty i logos ± nauka,
wiedza) przyjmujemy rozumienie hagiologii jako nauki zajmujaÎcej sieÎ wszystkimi zagadnieniami zwiaÎzanymi ze sÂwieÎtosÂciaÎ. W przeszøosÂci najczeÎsÂciej opisywano sÂwieÎtosÂcÂ konkretnej osoby lub grupy osoÂb, co okresÂlono jako zÇywotopisarstwo, zgodnie z greckim zÂroÂdøosøowem (hagios ± sÂwieÎty, graphein ± pisacÂ,
opisywacÂ).
Nieøatwo jest odpowiedziecÂ w szczegoÂøach i precyzyjnie na pytanie, jaka jest
roÂzÇnica mieÎdzy hagiografiaÎ a hagiologiaÎ? WprowadzajaÎc nowe pojeÎcie do jakiejsÂ dziedziny, musimy to uzasadnicÂ. Wprowadzenie pojeÎcia ¹hagiologiaº
w dotychczasowe badania hagiograficzne uzasadniaøoby wyszczegoÂlnienie dla
tych dziedzin przedmiotu badanÂ, a co za tym idzie ± roÂzÇnych metod. Wobec
tego rodzi sieÎ kolejne pytanie: na ile przedmiot hagiologii jest zbiezÇny z przedmiotem hagiografii? SÂwieÎtosÂcÂ jako dar Boga zawsze ma odniesienie do czøowieka, staÎd przedmiot hagiografii w jakiejsÂ mierze pokrywa sieÎ z przedmiotem
hagiologii. BioraÎc pod uwageÎ bardziej szczegoÂøowe rozroÂzÇnienia, mozÇna przyjaÎcÂ, zÇe pojeÎcie ¹hagiografiaº dotyczy zÇyciorysoÂw sÂwieÎtych, ktoÂre majaÎ charakter popularny, ¹hagiografia naukowaº to zÇyciorysy sÂwieÎtych, speøniajaÎce kryteria Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, zasÂ ¹hagiologiaº oznacza dziedzineÎ
wiedzy, ktoÂra w sposoÂb naukowy bada zÂroÂdøa i opracowuje gøoÂwne zagadnienia
dotyczaÎce sÂwieÎtosÂci. Wydaje sieÎ, zÇe roÂzÇnica mieÎdzy hagiografiaÎ a hagiologiaÎ
bardziej dotyczy metodologii nizÇ przedmiotu badanÂ.
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W biografiach sÂwieÎtych najczeÎsÂciej stosuje sieÎ narracjeÎ popularnaÎ nazywanaÎ
kronikarskaÎ, chocÂ nalezÇaøoby raczej stosowacÂ narracjeÎ naukowaÎ. W narracji
kronikarskiej zdarzenia opisane saÎ jako przeszøe (staÎd jakby ¹martweº), zasÂ
narracja naukowa nawet zdarzeniom z przeszøosÂci nadaje charakter wciaÎzÇ zÇywych i aktualnych. W homilii kanonizacyjnej bø. Kingi Jan Paweø II powiedziaø,
zÇe ¹sÂwieÎci nie przemijajaÎ i sÂwieÎci woøajaÎ o sÂwieÎtosÂcÂº. KontynuujaÎc teÎ mysÂl
papiezÇ postawiø pytanie: ¹Jakie jest imieÎ tej siøy, ktoÂra opiera sieÎ przemijaniu?º.
I odpowiedziaø: ¹ImieÎ tej siøy jest miøosÂcÂº1. Aby tworzycÂ narracjeÎ naukowaÎ,
hagiolog musi korzystacÂ z dosÂcÂ rozlegøej wiedzy, obejmujaÎcej znajomosÂcÂ Biblii
i Tradycji KosÂcioøa, hagiografii, teologii duchowosÂci, liturgii, nauk historycznych, psychologii itd.
W ujeÎciu szczegoÂøowym hagiologia powinna zajmowacÂ sieÎ: a) naukowokrytycznym studium zÂroÂdeø oraz badacÂ spoøecznaÎ funkcjeÎ caøej literatury hagiograficznej, b) pojeÎciem sÂwieÎtosÂci i jej rozwojem, c) naukowaÎ biografiaÎ sÂwieÎtych,
d) dziejami kultu, e) proceduraÎ beatyfikacyjno-kanonizacyjnaÎ, f) liturgicznymi
obchodami wspomnienÂ o sÂwieÎtych.
Dotychczasowe badania autora niniejszego artykuøu dotyczaÎce hagiografii,
a szczegoÂlnie polskiej literatury hagiograficznej, pozwoliøy zauwazÇycÂ, zÇe twoÂrczosÂcÂ ta w duzÇej mierze ogranicza sieÎ do zÇyciorysoÂw sÂwieÎtych. Ostatnio publikuje sieÎ ich coraz wieÎcej, chocÂ saÎ na roÂzÇnym poziomie ± czeÎsto pisane w sposoÂb
schematyczny, a kolejne daty z zÇycia sÂwieÎtego wyznaczajaÎ zasadniczaÎ struktureÎ
dzieøa. Pewnie o wiele bardziej interesujaÎce i pozÇyteczne byøoby np. ukazanie
osobowosÂci sÂwieÎtego w konteksÂcie realizacji drogi zÇyciowego powoøania. Natomiast brakowaøo w polskiej literaturze hagiograficznej takiego opracowania,
ktoÂre w sposoÂb zÇyciowy i jednoczesÂnie naukowy przedstawia podstawy hagiologii: przedmiot, metody badanÂ hagiologicznych, twoÂrczosÂcÂ hagiologicznaÎ, sposoÂb dowodzenia sÂwieÎtosÂci oraz zadania hagiologii (w jakiejsÂ mierze teÎ lukeÎ
wypeønia pozycja piszaÎcego ten artykuø pt. Problemy i zadania wspoÂøczesnej
hagiologii, TorunÂ 2004)2. Trzeba jednak zaznaczycÂ, zÇe niektoÂre szczegoÂøowe
zagadnienia hagiografii naukowej bywajaÎ ± nieraz ubocznie ± poruszane w literaturze, ale publikacje te saÎ rozproszone i domagajaÎ sieÎ zebrania i peønego
przedstawienia.
BioraÎc pod uwageÎ zadania KosÂcioøa i wspoÂøczesne oczekiwania wobec dzieøa hagiologicznego, wydaje sieÎ, zÇe powinno ono stanowicÂ klucz do badania
literatury hagiograficznej, co pozwoliøoby ukazacÂ sÂwieÎtosÂcÂ jako istotnaÎ wartosÂcÂ
dojrzaøej osobowosÂci. ProÂbaÎ takiej interpretacji sÂwieÎtosÂci jest praca autora
niniejszej publikacji pt. SÂwieÎtosÂcÂ w sÂwietle dekretoÂw beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych po Soborze WatykanÂskim II (Warszawa 1993), w ktoÂrej przy uwz1

Jan Paweø II, Homilia w czasie Mszy sÂw. kanonizacyjnej bø. Kingi, w: Pielgrzymki do Ojczyzny 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999, 2002, KrakoÂw 2005, s. 1169 i 1174.
2
RozwazÇania w niniejszym artykule saÎ w duzÇej mierze oparte na tej pozycji.
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gleÎdnieniu najnowszych wytycznych Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych zostaøy przeanalizowane 672 dekrety, beÎdaÎce owocem døugich i wnikliwych badanÂ
przeprowadzonych w ramach procesoÂw beatyfikacyjno-kanonizacyjnych. Publikacja ta ma charakter syntetyczny i prezentuje sposoÂb rozumienia sÂwieÎtosÂci
we wspoÂøczesnym KosÂciele. Bowiem sÂledzaÎc dzieje literatury hagiograficznej,
mozÇna zauwazÇycÂ, zÇe w poszczegoÂlnych epokach cechowaøa sieÎ ona roÂzÇnym
poziomem metodologicznym, przybieraøa roÂzÇne formy i w sposoÂb mniej lub
bardziej trafny wydobywaøa prawdeÎ o sÂwieÎtosÂci. W historii hagiografii, zaroÂwno powszechnej, jak i polskiej, mozÇna dostrzec motywy wywodzaÎce sieÎ z fantazji
i dosÂcÂ pøytkiej pobozÇnosÂci, co w wielu wypadkach wypacza obraz sÂwieÎtosÂci.
Dlatego KosÂcioÂø zawsze podkresÂlaø potrzebeÎ naukowego i rzetelnego poznawania zÇycia sÂwieÎtych oraz istoty sÂwieÎtosÂci3.

2. HAGIOLOGIA A INNE DYSCYPLINY TEOLOGICZNE

2.1. HAGIOLOGIA A TEOLOGIA DUCHOWOSÂCI

Teologiczna dysponuje dwoma pokrewnymi okresÂleniami: ¹teologia duchowosÂciº i ¹teologia zÇycia duchowegoº. ChocÂ saÎ one wspoÂøzalezÇne, to pierwsze bardziej akcentuje teologiczno-normatywny wymiar, zasÂ drugie ± praktyczno-opisowy. Teologowie duchowosÂci podkresÂlajaÎ, zÇe przedmiotem badanÂ ich
dyscypliny naukowej jest duchowosÂcÂ4 ± w szerokim rozumieniu, zasÂ w ujeÎciu
bardziej szczegoÂøowym ± dosÂwiadczenie duchowe5. DuchowosÂcÂ mozÇe bycÂ rozumiana na wiele sposoboÂw, gdyzÇ obejmuje szeroki i zøozÇony zakres tresÂci. Na
zøozÇonosÂcÂ zagadnienia wpøywa np. fakt istnienia wielu odmiennych form zÇycia
duchowego6. Formy te roÂzÇnie uksztaøtowaøy sieÎ historycznie, zaroÂwno w duchowosÂci powszechnej jak i polskiej7. ZasÂ niektoÂrzy z teologoÂw, saÎ zdania, zÇe
duchowosÂcÂ jest pojeÎciem prostym i niedefiniowalnym8, co powoduje, zÇe trudno
3

Por. I. WerbinÂski, Problemy i zadania wspoÂøczesnej hagiologii, TorunÂ 2004, s. 17.
Por. M. Chmielewski, Metodologiczne problemy posoborowej teologii duchowosÂci katolickiej, Lublin 1999, s. 81-93.
5
Por. W. Søomka, BoÂg i czøowiek w dosÂwiadczeniu chrzesÂcijanÂskim, w: BoÂg i czøowiek w dosÂwiadczeniu religijnym, ¹Homo meditansº 4(1986), s. 215-223.
6
I. WerbinÂski, JednosÂcÂ i wielosÂcÂ duchowosÂci, w: Teologia duchowosÂci katolickiej, red. W.
Søomka, M. Chmielewski, J. Misiurek, A. J. Nowak, Lublin 1993, s. 70-83.
7
Jak ten problem ksztaøtowaø sieÎ w dziejach historii i teologii polskiej duchowosÂci doskonale
ukazuje trzytomowe dzieøo ks. prof. Jerzego Misiurka pt. Historia i teologia polskiej duchowosÂci
katolickiej, t. 1, Lublin 1994; t. 2, Lublin 1998; t. 3, Lublin 2001.
8
Por. A. J. Nowak, DuchowosÂcÂ osoÂb konsekrowanych, w: Vita consecrata. Adhortacja. Tekst
i komentarze, red. A.J. Nowak, Lublin 1998, s. 180.
4
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jest jaÎ badacÂ i opisywacÂ ± byøoby wieÎc bøeÎdem sprowadzacÂ jaÎ do wspoÂlnego
mianownika. Brak jednolitosÂci i precyzji w tym zakresie rodzi wiele problemoÂw
metodologicznych i wskazuje na potrzebeÎ dalszych poszukiwanÂ.
ZaroÂwno badania religiologoÂw, jak i psychologoÂw religii podkresÂlajaÎ, zÇe
potrzeba realizowania zÇycia duchowego jest wpisana w psychiczno-duchowaÎ
struktureÎ czøowieka. Odpowiedni styl wychowania ± formacji ma wpøyw na
jakosÂcÂ i poziom realizowania potrzeby przezÇycÂ duchowych. W hierarchii potrzeb te duchowe zaliczane saÎ do potrzeb wyzÇszego rzeÎdu. Realizacja potrzeb
duchowych przez czøowieka zawsze dokonuje sieÎ w relacji do ¹tyº, w wypadku
duchowosÂci katolickiej do Osoby Boga (w ostatnich czasach søusznie zostaø
dowartosÂciowany pneuamatologiczny wymiar tego zagadnienia).
ChcaÎc okresÂlicÂ rodzaj duchowosÂci, jej struktureÎ i funkcje, trzeba stosowacÂ
odpowiednie kryteria9, dla przykøadu mozÇna wymienicÂ: 1) kryterium etnicznogeograficzne, pozwalajaÎce mieÎdzy innymi wyroÂzÇnicÂ duchowosÂcÂ chrzesÂcijanÂskiego Wschodu lub Zachodu, 2) kryterium antropologiczno-psychologiczne, ktoÂre
uwzgleÎdnia takie zmienne jak: pøecÂ ± pozwalajaÎcaÎ moÂwicÂ o duchowosÂci kobiet
i meÎzÇczyzn; wiek ± zgodnie z okresami rozwojowymi mozÇemy moÂwicÂ o duchowosÂci dzieci, møodziezÇy, osoÂb dorosøych czy osoÂb w podeszøym wieku; cechy
osobowe ± pozwalajaÎce omawiacÂ duchowosÂcÂ intrawertykoÂw, eksrawertykoÂw,
melancholikoÂw, cholerykoÂw itd.; stan zÇycia ± mozÇna tu moÂwicÂ o duchowosÂci
osoÂb sÂwieckich lub duchownych itd. Owych kryterioÂw mozÇna wyliczycÂ o wiele
wieÎcej, co pokazuje z jakim bogactwem zagadnienia mamy do czynienia.
BioraÎc pod uwageÎ bogactwo i dynamizm rozwoju zÇycia duchowego, mozÇna
uznacÂ, zÇe hagiologia ma sÂcisøy zwiaÎzek z teologiaÎ duchowosÂci, korzysta z jej
osiaÎgnieÎcÂ, zasÂ sama zajmuje sieÎ dojrzaøym zÇyciem duchowym, ktoÂre jest owocem intensywnej wspoÂøpracy czøowieka z Bogiem.

2.2. HAGIOLOGIA A BIBLISTYKA

Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu BozÇym zaznacza, zÇe w søowie BozÇym znajduje sieÎ zÂroÂdøo i pokarm dla zÇycia duchowego zaroÂwno poszczegoÂlnych osoÂb, jak i caøej wspoÂlnoty KosÂcioøa10. Ten sam dokument zaleca, aby
uprawiacÂ teologieÎ w oparciu o BiblieÎ øaÎcznie z TradycjaÎ sÂwieÎtaÎ11. Pismo sÂw.,
zgodnie z zaleceniem Soboru WatykanÂskiego II, ma bycÂ duszaÎ teologii, a tym
bardziej duszaÎ hagiologii. Dokumenty soborowe przypisujaÎ Duchowi SÂwieÎtemu istotnaÎ roleÎ w rozumieniu søowa BozÇego i jego realizacji12. On wspieraø
autoroÂw biblijnych, aby wiernie opisali relacje mieÎdzy Bogiem a czøowiekiem.
9
10
11
12

Por. M. Chmielewski, Metodologiczne problemy, s. 98-99.
Por. SoboÂr WatykanÂski II, Konstytucja o Objawieniu BozÇym Dei Verbum, nr 21.
Por. tamzÇe, nr 24.
TamzÇe, nr 7, 9, 11, 20.
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On tezÇ dziaøa w wiernych, aby realizowali drogeÎ ± poczaÎwszy od stworzenia
czøowieka (por. Rdz 1,26; 2,7), azÇ do peønego zjednoczenia sieÎ z Bogiem (por.
J 10,34)13. W biblijnej duchowosÂci zasadniczy akcent poøozÇony jest na wydarzenia zÇycia. Jest to duchowosÂcÂ dynamiczna (w ciaÎgøym rozwoju), zmierzajaÎcaÎ
ku peøni w sÂwieÎtosÂci, zasÂ jej ksztaøt odpowiada czasom, ksztaøtowi osobowosÂci
i formom kontaktu z Bogiem (por. Hbr 1,1-2).
GøoÂwnym zÂroÂdøem poznania sÂwieÎtosÂci jest Biblia. SÂwieÎtosÂcÂ mozÇna rozpatrywacÂ wieloaspektowo: mozÇna np. zajmowacÂ sieÎ sÂwieÎtosÂciaÎ jako wartosÂciaÎ
samaÎ w sobie, ale bardziej zÇyciowe wydaje sieÎ odniesienie jej do Boga, ktoÂry
jest zÂroÂdøem sÂwieÎtosÂci, i dopiero w tym konteksÂcie ukazacÂ sposoby jej realizacji
przez konkretnego czøowieka lub wspoÂlnoteÎ. PierwszaÎ osobaÎ, do ktoÂrej odnosi
sieÎ sÂwieÎtosÂcÂ, jest Osoba Boga. Prorok Izajasz odkryø sÂwieÎtosÂcÂ Boga w konteksÂcie swojej grzesznosÂci. Prorok moÂwi, zÇe widziaø Boga obecnego w sÂwiaÎtyni,
chocÂ to widzenie rozumiemy raczej jako wewneÎtrzne przekonanie, zÇe obecnosÂcÂ
Boga wypeønia caøaÎ sÂwiaÎtynieÎ (por. Iz 6,1). SÂwieÎtosÂcÂ Boga ogøaszaøy tezÇ Serafiny. Siøa owego obwieszczania byøa tak duzÇa, zÇe ¹od gøosu tego, ktoÂry woøaø,
zadrgaøy futryny drzwi, a sÂwiaÎtynia napeøniøa sieÎ dymemº (Iz 6,4). Sam Izajasz
nie opisuje istoty sÂwieÎtosÂci Boga, ale moÂwi o przezÇyciach zrodzonych w nim
pod wpøywem usÂwiadomienia sobie sÂwieÎtosÂci Boga i swojej grzesznosÂci. WoÂwczas powiedziaø: ¹Biada mi! Jestem zgubiony! Wszak jestem meÎzÇem o nieczystych wargach (...)º (Iz 6,5).
WczytujaÎc sieÎ dalej w tresÂcÂ refleksji Izajasza, mozÇna powiedziecÂ, zÇe sam
BoÂg uwalnia go winy (grzechu), posyøajaÎc jednego z anioøoÂw, ktoÂry wziaÎø z oøtarza weÎgiel i dotknaÎø nim warg proroka (por. Iz 6,6-7). Grzech byø przeszkodaÎ
w dialogu mieÎdzy Izajaszem i Bogiem. Kiedy prorok zostaø uwolniony od grzechu, woÂwczas usøyszaø gøos Boga, wzywajaÎcy go na drogeÎ powoøania zÇyciowego.
W tym teksie Izajasza widacÂ gøeÎboki zwiaÎzek mieÎdzy sÂwieÎtosÂciaÎ Boga, drogaÎ
powoøania zÇyciowego i sÂwieÎtosÂciaÎ realizowanaÎ przez czøowieka.
Lektura Pisma SÂwieÎtego uzmysøawia, zÇe nie mozÇna wymysÂlacÂ obrazu sÂwieÎtosÂci, ani sposoboÂw jej realizacji. Prawdziwy jej obraz znajduje sieÎ w Bogu, ale
zgodnie ze søowami Ewangelii: ¹Boga nikt nigdy nie widziaø, Ten Jednorodzony BoÂg, ktoÂry jest w øonie Ojca, [o Nim] pouczyøº (J 1,18). Z nauki wieÎc
biblijnej i z kontemplacji oblicza Jezusa mozÇna najpeøniej odczytacÂ prawdziwaÎ
istoteÎ sÂwieÎtosÂci.
W Starym Testamencie sÂwieÎtosÂcÂ w sposoÂb najpeøniejszy okresÂla natureÎ
Boga i ± podobnie jak zÇycie ± ma charakter dynamiczny14. W nasteÎpnej kolej13

Por. A. Szewicw, I. WerbinÂski, Biblijna duchowosÂcÂ, w: Leksykon duchowosÂci katolickiej,
red. M. Chmielewski, Lublin ± KrakoÂw 2002, s. 80.
14
PojeÎcie sÂwieÎtosÂci w hebrajskim teksÂcie Starego Testamentu wysteÎpuje azÇ 842 razy i jest
bardzo bogate w tresÂcÂ. NiewaÎtpliwie na roÂzÇne zastosowania tego pojeÎcia miaøo wpøyw otoczenie,
m.in. jeÎzyk Kanaanu z jego wieloma terminami kultowymi. Por. M. Wojciechowski, Jezus jako
sÂwieÎty w pismach Nowego Testamentu, Warszawa 1996, s. 7, 15-17; S. UrbanÂski, SÂwieÎtosÂcÂ
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nosÂci søowo ¹sÂwieÎtyº odnosi sieÎ do miejsc15, rzeczy16 i osoÂb17, ktoÂre usÂwieÎcajaÎ
sieÎ przez kontakt z Bogiem18. Postawa Boga wobec czøowieka jest wyrazem
Jego ojcostwa, ktoÂre ukierunkowane jest na miøosÂcÂ i rodzenie zÇycia; sÂwieÎtosÂcÂ
oznacza najgøeÎbszy wymiar zÇycia, grzech zasÂ prowadzi do sÂmierci duchowej.
Dlatego BoÂg, ktoÂry chce aby wszyscy zÇyli, pragnie, aby wszyscy byli sÂwieÎci, tak
jak On jest sÂwieÎty (por. Kpø 19,2). ZÇaden czøowiek, a tym bardziej czøowiek
grzeszny, nie jest w stanie zrealizowacÂ sÂwieÎtosÂci. Dlatego juzÇ Stary Testament
wskazuje na to, zÇe czøowiek usÂwieÎca sieÎ przez udziaø w kulcie (por. Kpø 19,1-5;
Wj 20,8-11). MozÇna wieÎc powiedziecÂ, zÇe w zasadzie BoÂg wzywa wszystkich
ludzi do okazania dobrej woli, aby chcieli przyjaÎcÂ dar sÂwieÎtosÂci i poprzez wspoÂøpraceÎ z Nim rozwijali go w sobie. TeÎ mysÂl w roÂzÇnych kierunkach beÎdzie rozwijaø
Nowy Testament.
Nowy Testament nawiaÎzuje do przekonania o sÂwieÎtosÂci Boga ukazanej
w Starym Testamencie. Dla przykøadu mozÇna podacÂ tekst Ap 4,8, w ktoÂrym
sÂw. Jan, opisujaÎc liturgieÎ niebianÂskaÎ, nawiaÎzuje do Iz 6,3, gdzie przez trzykrotne
SÂwieÎty jest podkresÂlona szczegoÂlna sÂwieÎtosÂcÂ Boga19. Jezus w ¹modlitwie arcykapøanÂskiejº wprost nazywa Boga Ojcem sÂwieÎtym (J 17,11). W tekstach nowotestamentalnych BoÂg jest ukazywany jako Ten, ktoÂry usÂwieÎca Jezusa (J 10,36).
NiektoÂrzy ojcowie KosÂcioøa, nawiaÎzujaÎc do faktu Wcielenia, podkresÂlali, zÇe
chodzi tu o usÂwieÎcenie ludzkiej natury Syna BozÇego20. Pochodzenie sÂwieÎtosÂci
Jezusa od Boga akcentuje wiele tekstoÂw Nowego Testamentu (por. Ef 1,4; Kol
1,22; 1P 1,15; 1Tes 4,3). UderzajaÎce jest to, zÇe wspoÂlnaÎ cechaÎ nowotestamentalnych tekstoÂw odnoszaÎcych sieÎ do sÂwieÎtosÂci jest ich charakter modlitewny
oraz to, zÇe Ojciec, Syn i Duch SÂwieÎty pragnaÎ sieÎ dzielicÂ swaÎ sÂwieÎtosÂciaÎ z ludzÂmi
(por. 1J 2,20; J 17,17; 1Tes 5,23; Rz 15,16; 1P 1,2). Droga wejsÂcia czøowieka
w tajemniceÎ sÂwieÎtosÂci zostaøa okresÂlona przez samego Boga, a najprzejrzysÂciej
ukazuje jaÎ prawo Wcielenia21. Syn BozÇy urodziø sieÎ jako czøowiek, zÇyø na sÂwiecie w zwykøych warunkach, umarø, zmartwychwstaø i wstaÎpiø do Ojca. BoÂg,
stwarzajaÎc czøowieka, obdarzyø go naturaÎ skierowanaÎ ku zÇyciu nadprzyrodzochrzesÂcijanina wedøug ks. Antoniego Søomkowskiego, w: Ze studioÂw nad duchowosÂciaÎ chrzesÂcijanÂskaÎ, red. S. UrbanÂski, I. WerbinÂski, Warszawa 1992, s. 29-32.
15 Â
SwieÎta jest sÂwiaÎtynia BozÇa (por. Ps 11,4); sÂwieÎte saÎ miejsca objawiania sieÎ Boga (por. Wj 3,5;
19,23).
16 Â
SwieÎte saÎ rzeczy zwiaÎzane z kultem: chleby pokøadane (1 Sm 21,5); rozmaite ofiary
(Ez 36,38); rzeczy uzÇywane w liturgii, np. szaty kapøanÂskie (Wj 28,22).
17
W specjalny sposoÂb sÂwieÎci dla Boga saÎ kapøani (Kpø 21, 6-7; 22,9).
18
Stary Testament rzadko moÂwi o sÂwieÎtosÂci indywidualnej, najczeÎsÂciej o sÂwieÎtosÂci Ludu
Izraela (por. Pwt 7,6; Wj 19,5; Kpø 20,26) i o ¹sÂwieÎtychº w liczbie mnogiej.
19
Por. Wojciechowski, Jezus jako sÂwieÎty..., s. 38.; J. Czerski, Idea sÂwieÎtosÂci Boga w søownictwie
Nowego Testamentu, RTK 14(1967), s. 65-80.
20
Por. Wojciechowski, Jezus jako sÂwieÎty..., s. 96.
21
Por. P. OgoÂrek, Czym jest sÂwieÎtosÂcÂ. W teologii zÇycia wewneÎtrznego Tomasza Mertona,
KrakoÂw 1982, s. 41-43.
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nemu, w czym wyrazÇa sieÎ gøoÂwne powoøanie czøowieka. MiøosÂcÂ i wspaniaøosÂcÂ
Boga wobec czøowieka polega na tym, zÇe BoÂg nie zÇaÎda od niego rzeczy niemozÇliwych. Zanim wieÎc wezwie czøowieka do sÂwieÎtosÂci, najpierw obdarowuje
go tym darem. W sposoÂb egzystencjalny i widzialny dokonuje sieÎ to w sakramencie chrztu sÂw. (por. 1Kor 6,11). WoÂwczas nasteÎpuje wszczepienie czøowieka
w Chrystusa, ktoÂry usÂwieÎca ochrzczonego w sposoÂb organiczny.
Oblicze Ojca i oblicze Chrystusa odzwierciedlajaÎ sÂwieÎtosÂcÂ, zasÂ sÂwieÎci odzwierciedlajaÎ jej podobienÂstwo. Aby obraz sÂwieÎtosÂci odczytywany w obliczu
Ojca nie byø tylko ideaÎ niemozÇliwaÎ do zrealizowania, pozostajaÎcaÎ w sferze pojeÎcÂ
lub marzenÂ, ale konstytutywnaÎ zasadaÎ ludzkiego posteÎpowania, BoÂg ukonkretniø ten obraz w Jezusie. Chrystus jest ¹wizerunkiem Ojcaº, ale jest tezÇ ecce
homo (oto czøowiek ± por. J 19,5), a wieÎc jednoczy w sobie obraz BozÇy z obrazem czøowieka22. W czøowieczenÂstwie Jezusa widacÂ najwieÎksze podobienÂstwo
do Boga. Mimo zÇe Jezus byø prawdziwym czøowiekiem, byø tezÇ jedynym Synem
Ojca obdarzonym szczegoÂlnymi øaskami. Dlatego wielu waÎtpi, czy tzw. przecieÎtny ± søaby i grzeszny ± czøowiek mozÇe zrealizowacÂ w sobie podobienÂstwo
tak, jak Jezus. WychodzaÎc naprzeciw temu waÎtpieniu, Jan Paweø II ogøaszaø
sÂwieÎtymi ludzi roÂzÇnych stanoÂw i kontynentoÂw, co w sposoÂb dobitny pokazaøo,
zÇe sÂwieÎtosÂcÂ jest mozÇliwa dla kazÇdego23. Podstawowym warunkiem wejsÂcia na
drogeÎ sÂwieÎtosÂci jest decyzja czøowieka ± trzeba chciecÂ, BoÂg bowiem pragnie
usÂwieÎcicÂ kazÇdego.
PowyzÇsze rozwazÇania pokazujaÎ, zÇe zaroÂwno teologia duchowosÂci, jak i hagiologia powinny sieÎgacÂ gøeÎboko do korzeni biblijnych.

2.3. HAGIOLOGIA A EKLEZJOLOGIA

SÂledzaÎc dzieje hagiografii nie trudno zauwazÇycÂ, zÇe po Soborze WatykanÂskim II zostaø dowartosÂciowany eklezjalny aspekt sÂwieÎtosÂci24. WspoÂøczesna
teologia podkresÂla, zÇe wszyscy ludzie saÎ wezwani do sÂwieÎtosÂci poprzez posøugeÎ
KosÂcioøa25. KosÂcioÂø stanowi rzeczywistosÂcÂ, ktoÂraÎ trudno opisacÂ i do konÂca
22

Por. P. Evdokimow, Kobieta i zbawienie sÂwiata, tøum. E. Wolicka, PoznanÂ 1991, s. 67-68.
¹Skøadam dzieÎki Bogu za to, zÇe pozwoliø mi beatyfikowacÂ i kanonizowacÂ w minionych
latach tak wielu chrzesÂcijan, a wsÂroÂd nich licznych wiernych sÂwieckich, ktoÂrzy usÂwieÎcili sieÎ w najzwyklejszych okolicznosÂciach zÇyciaº. Jan Paweø II, List apostolski Novo Millennio Ineunte, nr 31.
24
B. Przybylski, Teologia zÇycia wewneÎtrznego wyrazÇona w jeÎzyku wspoÂøczesnym, ¹Ateneum
KapøanÂskieº 85(1975), s. 164.
25
S. Bareøa, Duch SÂwieÎty a kierownictwo duchowe, AK 80(1973), s. 123-124; Potwierdzeniem
tego jest List do HebrajczykoÂw, gdzie z pojeÎciem ¹sÂwiaÎtyniº øaÎczy sieÎ nierozerwalnie ¹kultº,
¹modlitwaº, ¹ofiaraº. W tych wøasÂnie kategoriach zamyka sieÎ kultyczny aspekt dziaøania Ducha
SÂwieÎtego na obu pøaszczyznach ± KosÂcioøa i jednostki. A. Jankowski, Dziaøanie Ducha SÂwieÎtego na
KosÂcioÂø i wiernych wedøug sÂw. Pawøa, w: KosÂcioÂø w sÂwietle Biblii, red. J. Szlaga, Lublin 1984, s. 131132.
23
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uchwycicÂ, ale odwoøujaÎc sieÎ do posoborowych okresÂlenÂ KosÂcioøa, mozÇemy zrozumiecÂ jego tozÇsamosÂcÂ. NajczeÎstsze obrazy lub modele KosÂcioøa, to: Ciaøo
Chrystusa, Lud BozÇy, Tajemnica ± Sakrament26. NiektoÂre z nich bardziej wskazujaÎ na zÂroÂdøo sÂwieÎtosÂci KosÂcioøa, inne zasÂ na roleÎ usÂwieÎcania.
WspoÂøczesna hagiologia ukazuje KosÂcioÂø jako sÂrodowisko dosÂwiadczenia
sÂwieÎtosÂci przez kazÇdego chrzesÂcijanina. W lisÂcie apostolskim Novo millennio
ineunte Jan Paweø II zwraca uwageÎ, zÇe skoro do KosÂcioøa nalezÇaÎ tezÇ grzesznicy,
to jest on ¹sÂwieÎty i zarazem ciaÎgle potrzebujaÎcy oczyszczeniaº27. SÂwieÎtosÂcÂ realizowana przez ludzi roÂzÇnych stanoÂw, na roÂzÇnych kontynentach, najpeøniej wyrazÇa tajemniceÎ KosÂcioøa28. Søusznie zauwazÇa papiezÇ, zÇe naszym oczom dosteÎpne
jest jedynie to, co zewneÎtrzne; nikt nie jest w stanie zmierzycÂ gøeÎbi i dziaøania
øaski, ktoÂra jest udzielana ludziom poprzez posøugeÎ KosÂcioøa. Jan Paweø II
ukazuje KosÂcioÂø jako zÇywy, pielgrzymujaÎcy wraz ze wszystkimi swoimi wyznawcami. Zakorzenienie KosÂcioøa w czasie i przestrzeni odzwierciedla dynamikeÎ
i troskeÎ o los kazÇdego czøowieka.
Znamienne jest stwierdzenie papiezÇa, zÇe ¹Chrystus nieustannie wzywa
KosÂcioÂø, tak jak kiedysÂ apostoøa Tomasza, aby dotykaø Jego ran, to znaczy
uznawaø Jego peøne czøowieczenÂstwo przejeÎte od Maryi, ofiarowane w chwili
sÂmierci, przemienione przez zmartwychwstanie [...]º29. Teksty biblijne moÂwiaÎce o czøowieczenÂstwie Jezusa sÂwiadczaÎ, zÇe sÂwieÎtosÂcÂ jest mozÇliwa dla kazÇdego
czøowieka. Z drugiej jednak strony trzeba bycÂ sÂwiadomym tego, zÇe wspoÂøczesny
racjonalizm czy naturalizm powoduje trudnosÂci w dostrzezÇeniu BoÂstwa Chrystusa. Dlatego we wspomnianym wyzÇej lisÂcie papiezÇ odwoøuje sieÎ do wiary
KosÂcioøa w to, zÇe ¹Søowo staøo sieÎ ciaøemº i w peøni przyjeÎøo czøowieczenÂstwo,
z wyjaÎtkiem grzechu (por. Hbr 4,15). To czøowieczenÂstwo Jezusa pozwoliøo
Ojcu otoczycÂ Syna chwaøaÎ (por. Flp 2,9-11). PrzyjmujaÎc chrzest w KosÂciele,
czøowiek pozostaje wszczepiony w Chrystusa, i w Nim staje sieÎ dzieckiem BozÇym30. W ten sposoÂb papiezÇ caøy czas uwrazÇliwia nas na to, zÇe chocÂ sÂwieÎtosÂcÂ jest
mozÇliwa dla kazÇdego, to nie mozÇna jej rozumiecÂ tylko na poziomie mysÂlenia
naturalnego.
SoboÂr WatykanÂski II uwypukliø prawdeÎ, zÇe KosÂcioÂø, ustalajaÎc pewne normy
odnoszaÎce sieÎ do sÂwieÎtosÂci, chce zaznaczycÂ, izÇ interesuje go sÂwieÎtosÂcÂ osoby, ale
w konteksÂcie wspoÂlnotowym. MozÇemy zauwazÇycÂ, zÇe KosÂcioÂø pragnie prowadzicÂ
do sÂwieÎtosÂci kazÇdego czøowieka. Z chwilaÎ, gdy ta praca osiaÎgnie wøasÂciwy skutek, KosÂcioÂø dalej asystuje czøowiekowi sÂwieÎtemu, aby jego sÂwieÎtosÂcÂ oddziaøywaøa na innych, przyczyniajaÎc sieÎ do wzrostu sÂwieÎtosÂci wspoÂlnoty KosÂcioøa.
26

Por. Cz.S. Bartnik, KosÂcioÂø Jezusa Chrystusa, Wrocøaw 1982, s. 40-57; H. Seweryniak,
SÂwieÎty KosÂcioÂø Powszedni, Warszawa 1996, s. 43-59.
27
Novo millennio ineunte, nr 6.
28
TamzÇe, nr 7.
29
TamzÇe, nr 21.
30
TamzÇe, nr 22.
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2.4. HAGIOLOGIA A LITURGIKA

KosÂcioÂø chrzesÂcijanÂskiego Wschodu juzÇ dawno odkryø centralne miejsce
liturgii w formowaniu czøowieka ku sÂwieÎtosÂci. ZasÂ w KosÂciele zachodnim przez
kilka wiekoÂw przywiaÎzywano duzÇaÎ wageÎ do prywatnych praktyk pobozÇnosÂciowych i do ascezy. Ale od Soboru WatykanÂskiego II roÂwniezÇ KosÂcioÂø zachodni
przyznaje liturgii pierwsze miejsce w formowaniu ludzkiej sÂwieÎtosÂci. W roczny
cykl kalendarza liturgicznego wpisane saÎ liczne wspomnienia (obowiaÎzkowe
i dowolne) o sÂwieÎtych, celebrowane podczas Mszy sÂwieÎtej, w Liturgii Godzin
czy w roÂzÇnych nabozÇenÂstwach. Liturgia dysponuje szczegoÂlnie bogatymi sÂrodkami wyrazÇania sÂwieÎtosÂci (symbole, znaki, gesty)31. Ze wzgleÎdu na natureÎ
liturgii, sÂwieÎtosÂcÂ jest w niej ciaÎgle uobecniana, a poprzez liturgiczne wspomnienia sÂwieÎtych zyskuje bardzo konkretny ksztaøt. Co wieÎcej, Chrystus w liturgii
objawia szczegoÂlnaÎ moc, ktoÂra przenika jej uczestnikoÂw i ukierunkowuje ku
sÂwieÎtosÂci.
SzczegoÂlnaÎ roleÎ w ukazywaniu osobowych wzoroÂw sÂwieÎtych ma celebracja
Eucharystii uobecniajaÎcej paschalne misterium Chrystusa, w ktoÂrym niejako
uczestniczy sÂwieÎty w tym dniu wspominany32. Liturgia ta zacheÎca kazÇdego
uczestnika, do czynnego udziaøu w zbawczym misterium Chrystusa, a sÂwieÎty
wspominany w liturgii wskazuje nam teÎ drogeÎ. Celebracja liturgiczna jest w swej
widzialnej postaci symbolicznym nasÂladowaniem danego sÂwieÎtego ± jest wskazoÂwka, jak wøaÎczacÂ sieÎ w zbawcze misteria Chrystusa, aby osiaÎgnaÎcÂ sÂwieÎtosÂcÂ
zÇycia. Im døuzÇej i gøeÎbiej uczestnik liturgii nasÂladuje danego sÂwieÎtego, tym
bardziej go rozumie i upodabnia swoje zÇycie do stylu zÇycia tego sÂwieÎtego.
Pedagogia sÂwieÎtych uzmysøawia nam, zÇe nasÂladujaÎc ich, nasÂladujemy Chrystusa, ktoÂrego oni nasÂladowali (por. 1Kor 11,1). UzÇyty w czasie przeszøym dokonanym czasownik ¹nasÂladowaliº odnosi sieÎ do ziemskiej egzystencji sÂwieÎtych,
bowiem liturgiczne ich wspomnienia saÎ obchodzone w dniu narodzin dla nieba,
czyli w dniu biologicznej sÂmierci33. SÂwiadomosÂcÂ oparta na wierze jest podstawaÎ
przekonania, zÇe oni nadal zÇyjaÎ kontynuujaÎc nasÂladowanie Jezusa, a dogmat
o sÂwieÎtych obcowaniu moÂwi, zÇe mozÇemy ich prosicÂ o wstawiennictwo przed
Bogiem, aby nasze nasÂladowanie Go wydaøo owoc sÂwieÎtosÂci.
PowyzÇsze refleksje pokazujaÎ tezÇ potrzebeÎ symbiozy hagiologii z liturgikaÎ
i jej praktycznym odniesieniem do zÇycia.

31

Por. K. Konecki, Antynomia sÂwiatøa i ciemnosÂci w euchologii Wigilii Paschalnej, w: Edukacja. Kultura. Teologia, red. K. Konecki, I. WerbinÂski, TorunÂ 2003, s. 739-748.
32
Por. A. Durak, SÂwieÎty w euchologii Mszaøu Pawøa VI (wspomnienia obowiaÎzkowe i dowolne), ¹Teologia i czøowiekº 2(2003), s. 105.
33
Por. tamzÇe.
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Â RE NAUKI HUMANISTYCZNE
3. HAGIOLOGIA A NIEKTO

3.1. HAGIOLOGIA A NAUKI HISTORYCZNE

Aby odkrycÂ prawdeÎ o danym sÂwieÎtym Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych zaleca, aby w badaniach twoÂrczosÂci hagiologicznej wykorzystywacÂ tezÇ
metody, ktoÂrymi posøugujaÎ sieÎ nauki historyczne.
Dla hagiografa piszaÎcego w oparciu o zÂroÂdøa oraz dla hagiologa jako badacza naukowego, punktem wyjsÂcia powinno bycÂ stwierdzenie autentycznosÂci
zÂroÂdeø. Badanie autentycznosÂci nie jest proste, bowiem samo pojeÎcie ¹autentycznosÂciº jeszcze nie zostaøo przez historykoÂw dosÂcÂ jasno zdefiniowane. NajogoÂlniej mozÇna przyjaÎcÂ, zÇe autentycznosÂcÂ dotyczy ustalenia oryginalnego ±
pierwotnego brzmienia tekstu, czasu powstania i miejsca pochodzenia zÂroÂdøa
oraz jego autora34. AutentycznosÂcÂ zÂroÂdøa w perspektywie celu, ktoÂry badacz
chce osiaÎgnaÎcÂ, ma charakter wzgleÎdny. To samo zÂroÂdøo dla rozwiaÎzania jednego problemu mozÇe miecÂ charakter autentyczny, dla rozwiaÎzania innego mozÇe
bycÂ nieautentyczne. Wiele biografii (dla przykøadu z okresu sÂredniowiecza)
mozÇe bycÂ nieautentycznych, jesÂli chodzi o badanie sÂwieÎtosÂci czy osobowosÂci
sÂwieÎtych, beÎdaÎ zasÂ traktowane jako autentyczne, gdy celem beÎdzie ukazanie
roÂzÇnych dodatkoÂw ± upieÎkszenÂ w tym zakresie.
Nauki historyczne w swoich badaniach opierajaÎ sieÎ na faktach. Wykorzystanie metod stosowanych przez nie, pozwala tezÇ spojrzecÂ na twoÂrczosÂcÂ hagiologicznaÎ w sÂwietle faktoÂw. Postulat wøaÎczenia metod stosowanych w naukach
historycznych ma swoje uzasadnienie w przeszøosÂci, kiedy to np. dla zbudowania wiernych wymysÂlano pewne zdarzenia i przypisywano je sÂwieÎtemu. NalezÇy
tezÇ zauwazÇycÂ, zÇe zastosowanie w hagiologii metod wypracowanych przez nauki
historyczne ma wiele plusoÂw, ale tezÇ niesie pewne trudnosÂci. Dla przykøadu:
nauki historyczne uwazÇajaÎ za zaistniaøe te wydarzenia, ktoÂre dokonujaÎ sieÎ na
gruncie zÇycia materialnego i dajaÎ sieÎ uchwycicÂ przy pomocy zmysøoÂw. ZasÂ fakty
duchowe (wewneÎtrzne) saÎ uznawane za historyczne, o ile zostawiajaÎ widzialne
sÂlady w sÂwiecie zewneÎtrznym35. W tym wypadku hagiolog zostaje postawiony
w bardzo trudnej sytuacji, bowiem w sposoÂb posÂredni realizowanie sÂwieÎtosÂci
mozÇe bycÂ badane w konteksÂcie rozwoju osobowego, ale trudno uznacÂ, zÇe sÂwieÎtosÂcÂ zostawia bezposÂredni sÂlad zewneÎtrzny jako fakt historyczny. Z tego juzÇ
mozÇemy wnioskowacÂ, jak istotne jest w badaniach hagiologicznych stosowanie
sieÎ do wskazanÂ Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, aby metody wypracowane przez nauki historyczne, psychologiczne i teologiczne byøy w owych badaniach stosowane komplementarnie.
34
35

TamzÇe, s. 357.
Cz.S. Bartnik, Historia i mysÂl, Lublin 1995, s. 13.

HAGIOLOGIA A INNE DYSCYPLINY NAUKOWE

161

O wartosÂci badanÂ decyduje wøasÂciwe przygotowanie badacza i sumienne ich
przeprowadzenie, majaÎce na uwadze zamierzony cel. Aby osiaÎgnaÎcÂ cel, badacz
zawsze musi sieÎgnaÎcÂ do zÂroÂdeø, ktoÂre zawierajaÎ informacje o faktach historycznych. W badaniach hagiologicznych wazÇne jest uwzgleÎdnienie wszystkich relacji odnoszaÎcych sieÎ do faktoÂw. Bezowocne byøoby badanie faktoÂw z pominieÎciem relacji podmiotowych oraz zÇywej i twoÂrczej integralnosÂci ich dziania sieÎ ±
stawania (mozÇliwie na najwyzÇszym poziomie). SÂwieÎtosÂcÂ jako rzeczywistosÂcÂ historyczna jest bardzo bogata i skomplikowana w swej roÂzÇnorodnosÂci i powiaÎzaniach. Nie jest to rzeczywistosÂcÂ samych faktoÂw, ktoÂre nalezÇy zrekonstruowacÂ.
Hagiolog musi bycÂ sÂwiadomy, zÇe jest to uaktualniana w zÇyciu, obiektywna
i dynamiczna rzeczywistosÂcÂ, domagajaÎca sieÎ od niego odpowiedniego poznania.
Hagiolog, omawiajaÎc fakt historyczny, powinien uwzgleÎdnicÂ jego roleÎ
w strukturze i procesie rozwojowym osobowosÂci sÂwieÎtego. Pierwszym krokiem
w proÂbie wyjasÂnienia rozwoju jest ± z punktu widzenia historyka ± przyjeÎcie
zasady wzajemnego warunkowania sieÎ czeÎsÂci skøadowych w rozwijajaÎcej sieÎ
rzeczywistosÂci. Chodzi tu o wzajemne powiaÎzanie tych elementoÂw w organicznej caøosÂci, ktoÂraÎ jest osobowosÂcÂ. Dopiero znajomosÂcÂ owych sprzeÎzÇenÂ umozÇliwia poznanie siøy i kierunku rozwoju. Najnowsze badania historyczne potwierdzajaÎ, jak trudno jest uchwycicÂ zalezÇnosÂci mieÎdzy faktami, ktoÂre mozÇna zakwalifikowacÂ do okresÂlonej grupy, a grupami faktoÂw oraz mieÎdzy sieciami sprzeÎzÇenÂ
grupowych. Nie wystarcza tu tylko zewneÎtrzna znajomosÂcÂ, chodziøoby o poznanie wewneÎtrznych sprzeÎzÇenÂ ± ¹szwoÂw zÇyciaº, na jego poziomach: biologicznym,
psychicznym i duchowym.
MieÎdzy niektoÂrymi faktami trudno sieÎ dopatrzycÂ jakiegosÂ zwiaÎzku przyczynowego, a mieÎdzy innymi jest on widoczny36. Hagiolog w zasadzie bada sfereÎ
zalezÇnosÂci mieÎdzy faktami, np. bada, jak wpøyneÎøa atmosfera domu rodzinnego
lub inne fakty biograficzne na postaweÎ przyszøego sÂwieÎtego (dosÂcÂ powszechne
jest przekonanie, zÇe uwieÎzienie Wacøawa KozÂminÂskiego w Cytadeli Warszawskiej zapoczaÎtkowaøo nawroÂcenie i poÂzÂniejsze zmiany w jego zÇyciu). Hagiolog
musi tezÇ wprowadzicÂ pewnaÎ hierarchieÎ w badaniu zalezÇnosÂci mieÎdzy faktami
(ustalicÂ, ktoÂre fakty majaÎ podstawowe znaczenie dla zaistnienia nasteÎpnych)
i na tej podstawie rekonstruowacÂ rzeczywistosÂcÂ historycznaÎ. W ten sposoÂb
powstaje obraz, ktoÂry wskazuje na ostatecznaÎ jednosÂcÂ wszystkich faktoÂw i ich
uwarunkowanÂ.
Organiczna jednosÂcÂ faktoÂw spotyka sieÎ w osobowosÂci, ktoÂraÎ psychologia
zawsze ujmuje dynamicznie ± w procesie ciaÎgøego rozwoju37. RozwoÂj zawsze
implikuje zmianeÎ, ktoÂra staje sieÎ widoczna przez roÂzÇniceÎ mieÎdzy faktami stanowiaÎcymi obraz rzeczywistosÂci historycznej i tej w poÂzÂniejszym okresie. W roz36
Historycy dzielaÎ przyczyny, ktoÂre wywoøaøy szereg po sobie nasteÎpujaÎcych faktoÂw, na
gøoÂwne i uboczne. Przyczyny gøoÂwne zespalajaÎ pewnaÎ grupeÎ faktoÂw stanowiaÎcych podstaweÎ badanÂ
historycznych. Przyczyny uboczne wspomagajaÎ lub utrudniajaÎ dziaøanie przyczyny gøoÂwnej, a czasem nawet mogaÎ uniemozÇliwicÂ jej dziaøanie.
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woju zawsze tezÇ mamy do czynienia z kierunkiem zmiany, ktoÂry mozÇna badacÂ
poprzez kolejne obserwacje tych samych faktoÂw historycznych w nasteÎpujaÎcych
po sobie czasach. ZaroÂwno starozÇytnosÂcÂ chrzesÂcijanÂskaÎ, jak i w wieki sÂrednie
cechowaøo inne nizÇ dzisÂ podejsÂcie hagiologoÂw do faktoÂw historycznych. Ukazywanie sÂwieÎtosÂci jako wartosÂci najwyzÇszej, ktoÂra daje peønieÎ szczeÎsÂcia i pozwala dosÂwiadczacÂ czegosÂ pieÎknego byøo na tyle wiodaÎce, zÇe do faktoÂw, ktoÂre
rzeczywisÂcie sieÎ zdarzyøy, dodawano tzw. fakty skonstruowane, aby osiaÎgnaÎcÂ
zamierzony cel. Nie nalezÇy sieÎ temu dziwicÂ ± styl hagiograficzny byø uwarunkowany aktualnym poziomem wiedzy, obrazem sÂwieÎtosÂci oraz kontekstem
socjologicznym; tak jest roÂwniezÇ dzisÂ.
W zwiaÎzku z tym, zÇe dawniej ukazywano sÂwieÎtych w sposoÂb przesadnie
wzniosøy, wielu hagiografoÂw, chcaÎc ukazacÂ ich jako tzw. normalnych ludzi,
tak radykalnie przesuneÎøo akcent swoich wypowiedzi, zÇe niektoÂrzy mogliby
saÎdzicÂ, izÇ sÂwieÎtosÂcÂ w zasadzie jest dzieøem ludzkim, a BoÂg tylko w jakimsÂ stopniu pomaga jaÎ czøowiekowi osiaÎgnaÎcÂ. Badania socjologiczne potwierdzajaÎ, zÇe
wieÎkszosÂcÂ wiernych ma bardzo idealistyczny obraz sÂwieÎtego. To powoduje, zÇe
tylko teoretycznie przyjmujaÎ przekonanie KosÂcioøa o powszechnym powoøaniu
do sÂwieÎtosÂci, w praktyce zasÂ nie wierzaÎ w mozÇliwosÂcÂ jej zrealizowania. Gdyby
hagiograf za wszelkaÎ ceneÎ chciaø wyjsÂcÂ naprzeciw powyzÇszym oczekiwaniom
i przyjaÎø je jako jedyne kryterium przy omawianiu sÂwieÎtosÂci, to jest pewne, zÇe
stworzyøby zaroÂwno nieprawdziwy, jak i szkodliwy obraz sÂwieÎtego38. Tymczasem hagiolog powinien jako badacz zastosowacÂ takie narzeÎdzia badawcze, by
odkrycÂ prawdeÎ.

3.2. HAGIOLOGIA A PSYCHOLOGIA

Jak juzÇ wczesÂniej byøo powiedziane, Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych
zaleca, aby w badaniach hagiologicznych (gøoÂwnie przy badaniu osobowosÂci
sÂwieÎtych), stosowacÂ roÂwniezÇ metody znane w psychologii. Zastosowanie metod
psychologicznych pozwala wszystkie wydarzenia i fakty z zÇycia sÂwieÎtego ±
w sÂcisøym powiaÎzaniu z jego osobaÎ ± ujaÎcÂ w organicznaÎ caøosÂcÂ. WoÂwczas mozÇna
poznacÂ osobowosÂcÂ, motywy dziaøanÂ i podejmowanych decyzji przez sÂwieÎtego.
Dlatego hagiologia wspoÂøczesna pragnie wøaÎczycÂ do swoich badanÂ metody wypracowane przez psychologieÎ39.
37
WidacÂ tu søusznosÂcÂ Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, ktoÂra postuluje, aby podczas
procesu kanonizacyjnego roÂwnolegle do metody historycznej stosowacÂ roÂwniezÇ metodeÎ psychologicznaÎ.
38
Jeszcze gorsza sytuacja byøaby wtedy, kiedy na przykøad pisaniu biografii o sÂwieÎtym towarzyszyøaby cheÎcÂ zysku, woÂwczas autor staraøby sieÎ stworzycÂ tzw. chwytliwy obraz sÂwieÎtego, liczaÎc na
to, zÇe ksiaÎzÇka zyska powodzenie.
39
Taka byøa oÂwczesna sÂwiadomosÂcÂ w zakresie rozwoju nauk hagiograficznych.
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JednaÎ z pierwszych metod badania psychiki rozumianej jako caøoksztaøt
sÂwiadomych przezÇycÂ czøowieka byøa introspekcja (introspicere ± patrzecÂ do
wewnaÎtrz) poøaÎczona z eksperymentem, ktoÂry miaø uøatwicÂ uchwycenie zwiaÎzkoÂw zachodzaÎcych mieÎdzy procesami psychicznymi i fizjologicznymi40. Psychofizjolodzy uwazÇali, zÇe zadaniem psychologii jest opisywanie ¹wewneÎtrznego
sÂwiataº czøowieka, ktoÂry jest dosteÎpny tylko jemu samemu. W miareÎ upøywu
czasu metoda introspekcyjna byøa poddawana coraz czeÎstszej krytyce. Søusznie
zauwazÇono, zÇe caøosÂcÂ psychiki nie wyczerpuje sieÎ tylko w sÂwiadomych przezÇyciach i zÇe psychika mozÇe tezÇ bycÂ badana przy pomocy metod zewneÎtrznych,
ktoÂre uznano za bardziej obiektywne od metody introspekcji41.
WspoÂøczesÂnie dosÂcÂ czeÎsto w badaniach psychologicznych stosuje sieÎ eksperyment naukowy, obserwacjeÎ i metody psychometryczne42. Do podstawowych
metod psychometrycznych nalezÇaÎ testy43 i kwestionariusze (inwentarze)44.
Testy psychologiczne nalezÇaÎ do najczeÎsÂciej stosowanych narzeÎdzi pomiarowych. To narzeÎdzie badawcze umozÇliwia przyporzaÎdkowanie liczb do wøasÂciwosÂci psychicznych czøowieka. Aby wyniki badanÂ odzwierciedlaøy prawdeÎ
o czøowieku test powinien bycÂ: rzetelny, trafny, obiektywny, wystandaryzowany i znormalizowany45. Istnieje wiele rodzajoÂw testoÂw psychologicznych, z ktoÂrych w hagiologii najbardziej przydatne saÎ testy do badania osobowosÂci i testy
do badania dosÂwiadczenia religijnego. ZaroÂwno cechy osobowosÂci jak dosÂwiadczenie religijne mozÇemy badacÂ przy pomocy testoÂw zwerbalizowanych
i przy pomocy testoÂw projekcyjnych46.
W badaniach nad dosÂwiadczeniem religijnym stosuje sieÎ tezÇ metody kwestionariuszowe (inwentarze), pozwalajaÎce uchwycicÂ ksztaøt i wielkosÂcÂ zmiennych osobowosÂciowych: cech osobowosÂci, wartosÂci, postaw, potrzeb czy zainteresowanÂ. OdpowiedzÂ na pytania zawarte w kwestionariuszu pozwala uchwycicÂ wyselekcjonowane tresÂciowo formy zachowanÂ, opisu reakcji zewneÎtrznych
lub wewneÎtrznych, atrybutoÂw osobowych, zainteresowanÂ i zÇyczenÂ, faktoÂw biograficznych i przekonanÂ47. PoniewazÇ kwestionariusz zawiera szereg pozycji,
uzyskany przy jego pomocy wynik øaÎczny daje mozÇliwosÂcÂ oszacowania nasilenia danej cechy psychicznej. Dostarcza tezÇ informacji o okresÂlonych aspektach
40

Z. Skorny, WspoÂøczesne metody badanÂ psychologicznych, Wrocøaw 1965, s. 15 n.
Por. J. BrzezinÂski, Metodologia badanÂ psychologicznych, Warszawa 1997, s. 15 n.
42
Por. J. Ekel, Metody psychologii, w: Materiaøy do nauczania psychologii, red. L. Woøoszynowa, seria III, t. 1, Warszawa 1965, s. 30-31.
43
Test psychologiczny ± narzeÎdzie pomiaru, ktoÂrego bezposÂrednim celem jest ustalenie na ile
cechy psychiczne danej osoby odbiegajaÎ od przecieÎtnych w grupie, w ktoÂrej ona zÇyje.
44
Kwestionariusz ± metoda zbierania pisemnych odpowiedzi na tzw. pytania zamknieÎte.
Badane osoby majaÎ podacÂ kroÂtkie odpowiedzi, np. tak lub nie, wzgleÎdnie wybierajaÎ jednaÎ z podanych mozÇliwosÂci.
45
Por. Z.M. Zimny, Metody badanÂ psychologicznych, w: Encyklopedia psychologii, red.
W. Szewczuk, Warszawa 1998, s. 238.
46
Por. Ekel, Metody psychologii..., s. 47.
41
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zachowania osoby badanej, co z kolei stanowi podstaweÎ do ilosÂciowego ujeÎcia
danej cechy psychicznej u tej osoby na tle innych osoÂb.
MozÇna tezÇ w badaniach hagiologicznych wykorzystacÂ metodeÎ identyfikacji,
ktoÂra polega na poroÂwnywaniu (przymierzaniu) i ustalaniu pewnej tozÇsamosÂci
osobowej i tozÇsamosÂci postaw48. Wydaje sieÎ, zÇe pozÇyteczne w owych badaniach
beÎdzie wykorzystanie biblijno-teologicznych i ascetyczno-psychologicznych
kryterioÂw identyfikacji49.
KorzystajaÎc z metod wypracowanych przez psychologieÎ, hagiolog ma do
dyspozycji wytwory pracy. PojeÎcie ¹wytwory pracyº mozÇna rozumiecÂ w weÎzÇszym lub szerszym zakresie. W ujeÎciu weÎzÇszym przez wytwoÂr pracy beÎdziemy
rozumiecÂ dzieøa pochodzaÎce bezposÂrednio od sÂwieÎtego, w znaczeniu szerszym ±
wszystko, co miaøo z nim zwiaÎzek. Psychologowie podkresÂlajaÎ, zÇe metoda analizy wytworoÂw pracy daje szanseÎ obiektywnego spojrzenia na osobowosÂcÂ, a w razie waÎtpliwosÂci mozÇna zastosowacÂ metodeÎ analizy poroÂwnawczej ± zestawiajaÎc
wytwory pracy badanego sÂwieÎtego z odpowiednimi wytworami innych sÂwieÎtych.
AnalizujaÎc wytwory pracy, ktoÂre powstawaøy w ciaÎgu caøego zÇycia jakiegosÂ
sÂwieÎtego, mozÇemy odtworzycÂ zachodzaÎce w jego zÇyciu przemiany (np. proces
nawroÂcenia, rozwoÂj duchowy itp.). Analiza wytworoÂw pracy pozwala na poznanie cech charakterologicznych zwiaÎzanych z umiøowaniem modlitwy, jakimsÂ
rodzajem zajeÎcia. RoÂwniezÇ niektoÂre zdolnosÂci sÂwieÎtego w peøni znajdujaÎ swoje
odzwierciedlenie w wytworach pracy. Trzeba jednoczesÂnie wskazacÂ na pewne
braki tej metody, np. gdy nie dysponujemy osobistymi wyznaniami czy pamieÎtnikiem sÂwieÎtego, trudno przy jej pomocy poznacÂ sfereÎ uczuciowaÎ, tak wazÇnaÎ
w kontakcie z drugim czøowiekiem, czy sposoÂb podejmowania decyzji. NalezÇy
tezÇ badacÂ, czy listy, pamieÎtniki lub dzienniki zawierajaÎ odzwierciedlenie aktualnego stanu duchowego autora; czy moÂwiaÎ o wartosÂciach budzaÎcych podziw,
ktoÂre autor chciaøby posiadacÂ50. Z takaÎ sytuacjaÎ mozÇemy miecÂ do czynienia,
gdy na przykøad ktosÂ w møodym wieku wstaÎpiø do zakonu, gdzie ukazano mu
47

Por. B. Zawadzki, Kwestionariusze osobowosÂci, w: Psychologia. PodreÎcznik akademicki.
Podstawy psychologii, t. 1, GdanÂsk 2003, s. 469-470; W. PreÎzÇyna, Funkcja postawy religijnej w osobowosÂci czøowieka, Lublin 1981, s. 16-21.
48
Por. A.J. Nowak, Identyfikacja postaw, Lublin 2000, s. 11 n.
49
A.J. Nowak do kryterioÂw biblijnych zalicza: ducha miøosÂci, ducha wiary, prawdziwej søuzÇby
KosÂcioøowi, umiejeÎtnosÂcÂ odroÂzÇniania dobra od zøa, zÇycie duchem cnoÂt nadprzyrodzonych zasÂ do
kryterioÂw ascetyczno-psychologicznych: wewneÎtrznaÎ przemianeÎ, skrucheÎ, sÂwiadomosÂcÂ, prostoteÎ,
skupienie i kontemplacjeÎ, pokoreÎ, ufnosÂcÂ. Zastosowanie powyzÇszych kryterioÂw pozwala ocenicÂ
owoce ducha, ktoÂre zawsze saÎ wynikiem prawidøowego rozwoju duchowego. W sÂlad za Apostoøem
Pawøem (por. Ga 5, 22-23), o. Nowak wymienia nasteÎpujaÎce owoce Ducha: miøosÂcÂ, radosÂcÂ, pokoÂj,
cierpliwosÂcÂ, dobrocÂ, uprzejmosÂcÂ, wiernosÂcÂ, øagodnosÂcÂ, opanowanie. Por. Identyfikacja postaw...,
s. 45-74.
50
Trzeba badacÂ, czy materiaø zÂroÂdøowy odsøania ¹jaº aktualne ± realne, czy tezÇ ¹jaº idealne,
ktoÂre autor chciaøby kiedysÂ zrealizowacÂ.
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pieÎkno ideaøu zÇycia zakonnego. Zachwyt nad tym pieÎknem mozÇe inspirowacÂ do
przelania swoich przezÇycÂ na papier. Bez odpowiedniego przygotowania metodycznego a poddajaÎc sieÎ emocjom przy ocenie, hagiolog moÂgøby wyciaÎgnaÎcÂ
wniosek, zÇe dana osoba juzÇ w bardzo møodym wieku doszøa do nadzwyczajnego
stopnia sÂwieÎtosÂci.
Pewne zakresy hagiologii wymagajaÎ szczegoÂlnego przygotowania od tego,
kto chciaøby je opracowywacÂ. Na pierwszym miejscu do takich dziedzin zalicza
sieÎ zÇycie i osobowosÂcÂ mistykoÂw. Do opracowywania sÂwieÎtosÂci osiaÎganej na
drodze mistycznej, oproÂcz wiedzy historycznej, psychologicznej i teologicznej,
potrzebne jest dosÂwiadczenie osobistego kierownictwa osobami obdarzonymi
taÎ øaskaÎ. Nie majaÎc takiego dosÂwiadczenia i nie znajaÎc teologicznych podstaw
mistyki, z ktoÂrej wypøywa zÇycie duchowe omawianej postaci, mozÇe hagiolog
szukacÂ wytøumaczenia przezÇycÂ mistycznych na przykøad w psychologii51.
Przy badaniu spusÂcizny pisÂmienniczej bardzo istotna wydaje sieÎ bycÂ analiza
tresÂciowa. PrzeprowadzajaÎc w sposoÂb naukowy takaÎ analizeÎ, hagiolog ma szanseÎ poznania postaw zÇyciowych, osobowosÂci i poziomu realizacji powoøania
zÇyciowego danego sÂwieÎtego. Aby dotrzecÂ do wszystkich wymiaroÂw prawdy
o danym sÂwieÎtym, analizeÎ tresÂciowaÎ powinny uzupeøniacÂ: 1) analiza jakosÂciowa
± opiera sieÎ na ogoÂlnym wrazÇeniu z analizy materiaøu zÂroÂdøowego (przy jej
przeprowadzaniu mozÇna stwierdzicÂ, zÇe dany sÂwieÎty byø czøowiekiem, ktoÂry lubiø
na przykøad porzaÎdek); pozwala wyodreÎbnicÂ charakterystyczne cechy osobowosÂci; 2) analiza ilosÂciowa, zwraca sieÎ uwageÎ na pewne szczegoÂøy badanego
materiaøu, oblicza ich ilosÂcÂ i na tej podstawie formuøuje odpowiednie wnioski;
pozwala uwydatnicÂ szczegoÂøowe zdarzenia z zÇycia danego sÂwieÎtego lub wyjaÎtkowe cechy jego charakteru; 3) analiza pod kaÎtem rozwoju ± bada rozwoÂj
poszczegoÂlnych cech i ogoÂlny rozwoÂj sÂwieÎtego; 4) analiza formalna ± zwraca
sieÎ w niej uwageÎ na papier, szateÎ graficznaÎ, czystosÂcÂ, przejrzystosÂcÂ.
UkazujaÎc relacje mieÎdzy hagiologiaÎ a innymi dyscyplinami naukowymi,
autor artykuøu jest sÂwiadomy tego, zÇe zaroÂwno zakres tego zagadnienia jak
i jego gøeÎbia domaga sieÎ dalszych dociekanÂ naukowych.
Summary
The present paper is undertaking the question of the place of hagiology among
different scientific disciplines. The word ¹hagiologyº itself, is the new one in Polish
and worldwide theological literature. It is why even many theologians sometimes
seem to identify notion ¹hagiologyº with ¹hagiographyº. As soon as they realise that
these are two different theological notions, the question about the difference among
them instantly arises.
51

Tak np. uczyniø J. Baruzzi opisujaÎc zÇycie sÂw. Jana od KrzyzÇa. Por. Saint Jean de la Croix se le
probleÂme de experience mystique, Paris 1931.
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For this reason the present paper is first illustrating the evolution of thought ±
from hagiography to hagiology. The question is articulated about the justified legitimacy of the introduction of the notion of ¹hagiologyº. The distinctness of the
subject of research, which itself often demands application of the new methods,
certainly proves the right to introduce the notion of ¹hagiologyº into hitherto existing hagiographical researches. Having this on mind, the next question arises: how
far the subjects of hagiology and hagiography converge between themselves? If
holiness as a God's gift has always points towards man, then in some regard the
subject of hagiography coincides with that of hagiology. Introducing more precise
distinctions, one should say that the exact meaning of ¹hagiographyº would designate the popular biographies of saints, ¹scientific hagiographyº would indicate the
biographies of the saints, whose life has been investigated on the basis of formal
criteria accepted by Congregation for the Causes of Saints. Hagiology instead would
mean the realm of the knowledge, which in scientific way examines the sources and
elaborates the main issues concerning holiness. It seems that more important difference can be seen in the methodology of researches themselves than in the subject of
hagiography and hagiology.
The popular narration, used often by chroniclers in the biographies of the saints,
should be rather replaced by more objective and scientific narration. In order to
create the scientific narrations hagiologist should acquire comprehensive knowledge, which covers a large range of scientific subjects: the Bible, Tradition of the
Church, hagiography, spiritual theology, liturgy, history of the Church, psychology,
etc.
It is why the present paper subsequently shows the relations between hagiology
and the above mentioned theological and humanistic subjects. Author is aware that
the connection between hagiology and the others scientific disciplines is much wider
and calls for more extensive studies. It can be said that the above paper is a small
compendium in the examined subject and recognises the need to carry on further
studies in this field.

