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O D B IT O W DRUKARNI N A R O D O W E J W KRAKOWIE

Przedm owa do w ydania drugiego.
Pierwsze w ydanie polskiego przekładu klasycznego dzieła
E rnesta Renana »Żyw ot Jezusa«, które się ukazało w r. 1904,
mimo krzyków i biadań wielkiej armji naszego w stecznictw a
zostało zupełnie w yczerpane. Polska dom aga się nietylko nie
zależnej dłoni, ale i nięzależnej myśli. Gdy dzieło to ukazało
się poraź pierw szy w szacie polskiej, nauczony dośw iadcze
niem krakow ski »Czas« zaw ołał: Nie konfiskować! A w du
chu dodał niezaw odnie: bo będzie jeszcze gorzej. Ale dokądże owi wodzow ie ciemnoty doprowadzili Naród Polski?
Oto jak w średnich w iekach sroży się w Polsce w ojna reli
gijna, albo, w yraziw szy się trafniej, religijna młocka. Gromady
Katolików i M arjawitów ze swymi księżmi na czele, z cho
rągwiami, śpiewami, kłonicami, cepami, ciągną wzajem na
siebie, a nie brak naw et tam »panów braci« z dubeltówkami.
Pomiędzy te dwie roznam iętnione grom ady idziemy nie z kło
nicą, ale z wolnem słowem, z hasłem niezależnego badania,
z książką. Zam iast bić się m iędzy sobą, czytajcie! Zam iast
zw alczać się kłonicą, zw alczajcie się orężem lepiej uśw iado
mionej myśli! D oradzając to wam, postępujem y prawdziwie
narodowo i społecznie, bo żadna kłonica nie ureguluje w n a
rodzie poglądu na św iat i żadna młocka religijna nie dopro
wadzi tego narodu do wolności moralnej i materjalnej.
W ydanie niniejsze zostało przez tłom acza starannie przej
rzane i popraw ione, drobne usterki w ydania pierw szego usuŻ yw ot J e z u sa .
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nięte, pisownia nazw palestyńskich zmieniona w duchu me
tody, jakiej się tłomacz trzymał, przekładając »Dzieje wojny
żydowskiej przeciwko Rzymianom« Józefa Flaw jusza (Kraków
1906). Pom ieszczając w niniejszem w ydaniu swoje przedsłowie do w ydania pierw szego, tłomacz je w kilku m iejscach
nieco zmienił i uzupełnił. W idniejący na okładce wizerunek
Jezu sa pochodzi z katakum b Kaliksta pod Rzymem i jest p a
m iątką chrześcijańską z czasów , sięgających Hadrjana. W yo
b raża on pogląd na oblicze Jezusa wedle jednej z najstar
szych tradycji, których było dwie, jedna, chcąca go przed
staw ić jako m ęczennika, druga jako m istrza-nauczyciela. Ry
sunek ten jest zatem dziełem tradycji drugiej. Artysta-m alarz
p. Jan Bukowski przerysow ał go z Riehma »Handwoerterbuch des biblischen Alterthums*.

Andrzej Niemojewski.
W arszaw a, dnia 28 maja 1906 r.

OD TŁOMACZA
(PRZEDM OW A DO W YDANIA PIERW SZEGO).

W ciągu pięciu wieków doby nowożytnej stosunek świa
tłego czytelnika do biblji uległ dwa razy zmianie zasadniczej.
Pierwszą zmianę spowodowała Reformacja, usuwając wszelką
egzegezę urzędową i uznając za jedyną powagę tekst biblji,
drugą zaś nowożytna wiedza, która sam ów tekst poddała
ścisłej analizie. Pierwsze zdarzenie było wyzwoleniem sumie
nia i zapewniło wolność wiar, drugie natomiast było ostatnim
aktem wyzwolenia rozumu z pod sugestji tych wiar, dzięki
czemu przekonano się ostatecznie, że jedna i ta sama logika
obowiązuje na całym obszarze myśli ludzkiej. A zarazem sto
sunek wiary do rozumu został raz na zaw sze ustalony: Ro
zum i wiara nie są już potęgami równorzędnemi; wiara bo
wiem z całą bezsilnością usiłuje stanąć w poprzek docieka
niom rozumu a rozum z całym spokojem bierze wiarę za
przedmiot swoich badań.
Ściśle naukowe studja nad biblją trw ają dopiero 150
lat. Ale poglądy krytyczne zaczęły się ujawniać znacznie
wcześniej. Żyjący w XII w. uczony żydowski Ibn-Asra z T o
ledo (1088 — 1167) wykazał w swym komentarzu do biblji,
że Mojżesz nie może być uważany za autora pięcioksięgu
Twierdzenia jego rozwinął, uzasadnił i zastosował prawie do
wszystkich ksiąg Starego Zakonu Spinoza (1632 — 1677)
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w swoim »Traktacie teologiczno-politycznym«, ogłoszonym
bezimiennie w r. 1670. Cały ten traktat jest już właściwie
wyrazem nowożytnego poglądu na biblję. Jednakowoż dopiero
w r. 1758 Dr. Jan Astruc w swej pracy: »Conjectures sur
les memoires originaux, dont il paroit, que Moyse s ’est servi,
pour composer le livre de la Genese« kładzie podwaliny pod
prawdziwie naukowy sposób badania biblji wykazując, że
pierwsza księga Mojżeszowa nie jest dziełem oryginalnem,
ale kompilacją dwóch starszych tekstów, znacznie różniących
się od siebie, że w jednym z nich Najwyższa Istota nazywa
się »Elohim«, a w drugim »Jahve«. Odkrycie to było nie
zmiernie płodne w skutki. Drogą przez dr. Astruc’a wytkniętą
poszły całe pokolenia następnych badaczy, które, jeżeli rzecz
uwzględnimy do chwili bieżącej, do wykopalisk babilońskich
i do zapoczątkowanej przez Fryderyka Delitscha rozgłośnej
literatury »Babel-Bibel% doszły do wyników, dających się
streścić w punktach następujących: 1) Biblja jest dziełem
narodu żydowskiego, czyli jego literaturą, obejmuje szczątki
doszłego nas żydowskiego piśmiennictwa, a więc prawo, historję, etykę, teologję, poezję i t. p. 2) Ponieważ Żydzi nie
należą do najstarszych ludów w rodzinie semickiej ale do
najmłodszych, przeto i literatura ich, objęta mianem biblji, jest
od literatur tych ludów młodszą, powstała i urabiała się pod
ich wpływem a nieraz nawet wykazuje silną pochodność.
8) W biblji Żydzi zebrali swoje mniemania o Bogu, o po
wstaniu i ustroju świata, o pochodzeniu człowieka i o zada
niach ludu izraelskiego, które to mniemania nie zawsze ory
ginalne, choć dużym indywidualizmem zabarwione, są tylko
ogniwem w długim łańcuchu podobnych mniemań budzą
cej się myśli ludzkiej. Ani jeden oryginał pism Starego
Zakonu nie doszedł naszych czasów a odpisy, które się za
chowały, są znacznie późniejsze od odpisów ksiąg Nowego
Testamentu, a przytem ani jeden nie jest zupełnie zgjbdny
z tekstami starszych od nich przekładów na inne języki, jak
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np. z Septuagintą, przekładem greckim pentateuchu, który po
wstał około r. 280 przed naszą erą. Śród niesłychanych nie
szczęść narodu żydowskiego, kiedy nieraz istotnie kamień
na kamieniu nie zostawał, ginęły także rękopisy. Historyk
żydowski Józef Fiawjusz wspomina w »Dziejach wojny ży
dowskiej przeciwko Rzymianom* *) (VII. v. 5), że po zburze
niu Jerozolimy przez Tytusa »prawo« żydowskie wraz z innemi trofeami zostało przez zwycięzców zabrane do Rzymu.
Obecny tekst hebrajski biblii jest dziełem szkoły Mazoretów
i został ustalony między r. 590—800. Pierwszy drukowany
tekst pism Starego Zakonu ukazał się w Soncino 1488. Za
tem »ludzki« początek biblji jest dziś nietylko postulatem ro
zumu, jak za czasów genialnego Spinozy, ale rzeczą naukowo
udowodnioną.
W szystko, co powiedzieliśmy dotąd, stosuje się do ksiąg
Starego Zakonu. Biblja jest dziełem wysokiej starożytności,
ale wskutek szczególnych warunków, w jakich żyjemy, po
siada znaczenie aktualne.
Z tego też
powodu Nowy Testa
ment interesuje światłego
a nieobeznanego z przedmiotem
czytelnika bez porównania więcej. Postać Jezusa wywarła
potężny wpływ na losy ogromnej części świata w ciągu dwu
dziestu bezpośrednio po sobie następujących wieków i wy
wiera dotąd. Przeto myślący czytelnik chce dziś koniecznie
wiedzieć, co nauka w tym kierunku zrobiła. Nawiasowo za
znaczymy, że również z ksiąg Nowego Zakonu nie zacho
wał się ani jeden oryginał, że trzy najstarsze zbiory rękopi
sów (w Watykanie, w Londynie i w Petersburgu) są odpi
sami pochodzącymi z V w. naszej ery, że żyjący mniej
więcej w tym czasie twórca Wulgaty św. Hieronim bardzo
biadał nad ich stanem chaotycznym i nad samowolą przepi
sy waczy, dążących do uzgodnienia tekstów różnych autorów,
że żyjący w II w. biskup Papias, wielka ówczesna powaga
*) P. polski przekład teg o dzieła, Kraków, 1906.
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w świecie chrześcijańskim i dotąd przez kościół katolicki
czczona, staw iał wyżej ustną tradycję, że w reszcie w szystkie
teksty kanoniczne są napisane greczyzną, przepełnioną judaizmami. W zm ianki o Chrystusie lub Chrestosie znajdujem y
u T acyta i Sw etonjusza, u Józefa F law jusza i w Talm udzie.
Pisma chrześcijaństw u przeciwne zostały przez żarliw ą sektę
wytępione, jak np. pism a Kelsosa, żyjącego w II w. naszej
ery za czasów H adrjana; jego »Księgę prawdy-* odbudował
po części z polemizującego z nim Origenesa dr. Keim z Zu
rychu. Kelsos przedstaw ia historję Jezusa w zupełnie odmiennem świetle. Na nim też oparł sw e ciekawe studjum G ustaw
Lejeal »Celse et Jesus« (w »L’humanite nouvelle«, luty 1898,
VIII str. 170) oraz »Histoire naturelle de Jesus-* (tamże, sty
czeń 1899), następnie Auguste Dide w »La fin des religions-*
(L’antievangile de Celse, str. 162) i inni.
Anglicy, Francuzi i Niemcy zrobili w tym kierunku nie
słychanie wiele, jeżeli nie w szystko. U nas niestety prawie
nikt nie zajmuje się podobnemi badaniam i1). Inteligentnemu
Polakowi w y starcza z zakresu religji i jej historji ta okru
szyna wiedzy, w którą został w yposażony nędzarz, tłukący
przez cały dzień kamienie przy gościńcu. Z lubością tylko
9 Pomijając pisma naszych teologów , do których istotnie stosow ać się
może zdanie »timeo Danaos et dona ferentes« lub w ysoce nieumiejętnych kom 
pilacji I. A. Święcickiego, pozw olę tu sobie zwrócić uwagę na prace Ign acego
Radlińskiego: 1) język assyryjski w rodzinie język ów semickich, W arszawa
1880, 2) N ow o odkryty napis jerozolim ski, Ateneum 1881,
naańska i literatura hebrajska,
Pow sz. wyd. Lewentala,

4)

oraz:

P oezja

W stęp

3) Epigrafika ka-

do literatury w. śred.,

dydaktyczna hebrajska,

w Lit.

Ateneum 1879,

5) Liryka hebrajska, Ateneum 1881, 6) Apokryfy judaistyczno-chrześcijańskie,
Wisła, 1898 — 1902,

7) Urywek nowo odnaleziony ewangielji w edług Piotra

Apostoła »Prawda« (księga pamiątkowa)

1899,

8)

P oczątki

chrystjanizmu:

a) źródła, b) osob y i fakty, Ateneum 1881 — 1883, 9) P rorocy hebrajscy
wobec krytyki i dziejów, W arszawa 1904, 10) Apokryfy jud aistyczno-ch rześci
jańskie, księga wstępna

do

literatury apokryficznej w P olsce,

11) D zieje jednego B oga, Warszawa 1905.

Lwów

1905,

upraw iam y frazeologię biblijną, sypiąc ustaw icznie cytatantf »
z księgi nigdy nie czytanej. Nauka polska, która dzięki ró 
żnym prześladow aniom , jakim ulegają jej przedstawiciele,
musi nieraz rozwijać się w kierunku »najmniejszego oporu*,
albo bała się tknąć biblji, pozostaw iając studja nad nią kle
rowi, albo też ją lekceważyła. Przyrodnik uw ażał ją za ksią
żkę przestarzałą; społecznik nie miał dla niej czasu. A jednak
to, co stanow i jej treść, jest jako pow ietrze nas otaczające,
którem w szyscy z konieczności oddycham y. Biblja w pływ a
na nasze życie, na nasze myśli, na nasze postanow ienia;
z tego źródła płyną nasze usposobienia, nasze fanatyzm y,
bardzo często nasze bohaterstw a, niekiedy nasze zdrady.
Czy wiedza polska może przejść do sw ego »porządku dzien
nego* nad tak w aźnem zagadnieniem ? C zy n ie powinna ro z
świetlić nam tych kardynalnych rzeczy, które wpływami
swemi omotały nas od kolebki do trum ny i które w ytw arzają
z nas pew ien typ ludzki?
Jeżeli gdzie, to u nas właśnie nauka taka jest w yczeki
w ana jak strumień świeżego pow ietrza dla duszących się płuc.
Naród polski jedną półkulą m ózgow ą tkwi w »prawie przyczynowości« a drugą w czysto »teleologicznym«, albo lepiej
pow iedziaw szy ^teologicznym poglądzie na świat«. Położenie
jego polityczne spraw ia, że w prost zabobonnie lęka się m y
ślowych zmian, że z najw ażniejszych zagadnień uczynił nie
tykalne »Tabu« i że uw aża niemal za zdradę narodow ą z a 
stanaw ianie się nad takiemi rzeczam i i ideami, jak biblja,
religja, Bóg. Nie zdaje sobie spraw y, że tylko barbarzyniec
postępuje w ten sposób, że lud uc3'wilizowany w szystko bada.
Nie widzi wielkiego niebezpieczeństwa, które grozi jego inte
ligencji. Jedna klasa stara się ukryć przed drugą cały szereg
publicznych tajemnic. Szukać, badać, poznaw ać — do tego
ma praw o każdy człowiek. W iedza jest dla w szystkich.
Powiedzieliśmy wyżej, że postać Jezusa w yw arła potężny
wpływ na dzieje ludzkości i w yw iera dotąd. Tego, co trw ało

dw adzieścia w ieków , w ied za polska pom inąć nie może. Z ad a 
niem jej je s t: d ać sp ołeczności polskiej n a tę p o sta ć pogląd
nau k o w y .
T łom aczenie g ło śn eg o dzieła E rn e sta R en an a »Ż y w o t Jezu sa« zjaw ia się n iestety w okrągłe czterdzieści lat po u k a 
z a n iu się trzeciego w y d a n ia oryginału. C zterdzieści lat s tra 
c o n y c h ! P rzez te czterdzieści lat społeczność n asz a, p raw ie
nic nie w ied ząc o S tra u ssa c h , R eussach, G unklach etc. sły
sz a ła tylko z k azaln ic i z łam ó w pism klerykalnych, że istniał
w bezbożnej F ran cy i jak iś » okropny bluźnierca« E rn est Re
n a n i że n a takiego bluźn iercę m ogła się zd o b y ć tylko F ra n 
cja, k o ły sk a W olteró w , R obespierrów i Zoli. D ziś, k o rz y sta 
ją c z liberalnego p a ra g ra fu u sta w o d a w stw a austrjackiego,
k tó ry brzm i w niem ieckim p ierw o tek scie: »Die W issen sch aft
ist frei«, p rzed k ład am y publiczności polskiej tłom aczenie pod
sta w o w e g o dzieła tego »o k ropnego « człow ieka w przekonaniu,
że o w a >okropność« rozw ieje się ja k o czad, który, w y c h o 
d z ą c z k lerykalnego piecyka, tum anił nam głow y.
Je s t to, o ile s ię g a ją moje bibliograficzne w iadom ości,
pierw sze dzieło w ty m rodzaju, które po jaw ia się w przek ła
dzie polskim . Specjaliści m ogliby sta w ić tłom aczow i pytanie,
czem u w y b rał to w łaśn ie dzieło? C zy n a u k a nie postąpiła
od lSGS rok u ? O w szem postąpiła. Ale mimo to dzieło R enana
p o zo stało dziełem p o d staw o w em a n ad zw y czajn e zalety stylu
w y n o sz ą je p o nad w szelkie inne. N iep rzygotow ana do stu djów p o w a ż n y c h z teg o z a k re su polska publiczność nie s tra 
w iłaby p o p ro stu takiego S tra u s s a lub N oacka, choćby p rz e 
kład był idealny. P race innych, a zw ła sz c z a n o w sz y c h a u to 
rów , nie są o brazem ta k skończonym , ta k w yczerpującym ,
s ą p o św ięco n e bardziej szczegółom . R enan objął całość a przytem cz y ta się go ja k pow ieść, ja k poem at. Bo R enan był
nietylko uczonym . On był poetą. A b yć poetą, to nie zn aczy ,
ja k ju ż dziś k a ż d y w ie, robić w iersze. Renan napisał w p ra 
w dzie szereg ^filozoficznych d ra m a tó w « ; ale nie to pasuje
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go na poetę. Po ukończeniu mozolnych badań bibliotecznych,
archeologicznych, topograficznych, spojrzał na Palestynę okiem
w ieszcza, który dzięki twórczej a raczej odtwórczej w yobra
źni buduje z poszczególnych drobinek olbrzym ią całość, który,
spojrzaw szy po uroczych polach Galilei, odgadł, »jak to było«.
Z pod palących promieni słońca palestyńskiego chroni się do
chaty Maronity i dotykając stopą ziemi historycznej, ow iany
atmosferą dawności, pisze siedmiotomowe dzieło o »Początkach chrześcijaństw a«, a właściw ie dzieła tego tom pierw szy
p. t. >Życie Jezusa«. T ow arzyszy mu ukochana siostra H en
ry etta, która dnia 24 w rześnia 1861 r. umiera w Byblos. Re
nan poświęcił pracę sw ą jej pamięci. Oto dedykacja tego
^potwornego bluźniercy« :
»Czy przypom inasz sobie T y, spoczyw ająca teraz na
łonie Boga, owe długie dni w Gazir, gdzie ja, Ciebie mając
tylko za tow arzyszkę, kreśliłem te karty, uniesiony natchnie
niem, płynącem z miejscowości, które zwiedzaliśm y razem?
Pogrążona w milczeniu, siadłszy obok mnie, odczytyw ałaś
każdą stronnicę i natychm iast przepisyw ałaś — a u stóp na
szych słało się morze, kładły się wioski, piętrzyły góry. Kiedy
zabójcze słońce ustąpiło na błękitach miejsca niezliczonej armji gwiazd, Twoje subtelne uwagi, wątpliwości pełne dyskre
cji, naprow adzały mnie znow u na owe szczytne zagadnienia,
nad któremi rozmyślaliśmy wspólnie. Pewnego dnia powie
działaś mi, że będziesz kochała tę książkę, najpierw dlatego,
źe pow stała z T w oją pom ocą, następnie dlatego, że Ci się
ona podoba. Ilekroć naw iedzała Cię obaw a, że książka ta
stanie się pastw ą ciasnych sądów ciemnych ludzi, natychm iast
pocieszałaś się myślą, będącą głębokiem Twojem przekona
niem, iż duszom prawdziwie religijnym w ystarczy to, co T o 
bie, w ystarczy im, że książka ta przem aw ia do nich. Śród
takich rozm yślań uroczych śmierć uderzyła mnie i Ciebie
swojem skrzydłem ; sen febryczny zam knął oczy mnie i Tobie;
ja się zbudziłem, ale — sam... T y spoczyw asz teraz w ziemi
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Adonisa, w pobliżu świętego Byblos i wód, do których mie
szały się łzy owych niewiast misterjum starożytności. Odsłoń,
dobry genjuszu, mnie, którego kochałaś, odsłoń owe prawdy,
które panują nad śmiercią, które odejmują trwogę przed nią
1 każą ją niemal kochać...«
Ernest Renan urodził się dnia 27 lutego 182B r. w Treguier, gdzie Francja stawiła mu w tej chwili pomnik1). W r.
1860 wybrał się z polecenia rządu w podróż naukową po
Syrji. W dwa lata później zostaje profesorem języka hebraj
skiego w drogiem naszej pamięci »College de France*. Dzięki
intrygom kapłanów dnia 11 lipca 186B r. pozbawiono go ka
tedry, na którą jednak wraca po przewrocie politycznym
w grudniu 1871 r. Oto szereg jego dzieł: »Histoire generale
et systeme compare des langues semitiques* (4 wyd. 1864),
»L’Averroes et l’averroi'sme* (B wyd. 1869), ^Mission de Phenicie« (1864— 1874, 9 części), »Vie de Jesus* (1863), przetłomaczone natychmiast niemal na wszystkie języki europej
skie, »Les apotres* (1866), »Saint-Paul« (1869), »L’antechrist«
(1871), >Les evangiles* (1877), »L’Eglise« (1878), »Marc Au
rele* (1882) »Souvenirs d’enfance et de jeunesse* (1884, ciąg
dalszy w »Feuilles detachees* 1892), »Histoire du peuple d’
Israel* (1887, t. 3), »Drames philosophiques* (1888). Umarł
2 października 1892 r. Dzieła jego przyczyniły się niesły
chanie do rozkwitu nauki o początkach chrześcijaństwa.
Posiadał głęboką wiedzę, uzbrojoną w niezwykły talent pi
sarski.
Czy przekład niniejszy jest wiernym? I nie, i tak. Nie,
gdyż nie tłomaczyłem słowa za słowem z pedantyczną ści
słością; tak, gdyż starałem się nie uronić żadnej myśli, nie
oziębić żadnego uczucia, odtworzyć styl i nastrój oryginału.
Chciałem tak pisać, jakby pisał Renan, gdyby tworzył swe

a) O dsłonięty uroczyście 13 września 1903 r.

11

dzieło po polsku. Przez długie sześć miesięcy pracowałem
nad tym przekładem, robiąc rów nocześnie niezbędne studja,
odszukując każdą miejscowość na m apach, spraw dzając każde
nazw isko w leksykonach, Ze w zględu na to, że polski czy
telnik przeważnie nie ma pojęcia, co zaw iera biblja i ponie
w aż księga ta jest w dom ach polskich wielką rzadkością,
starałem się w ażniejsze odsyłacze Renana wypełnić tekstem
i w tym celu posługiw ałem się do rozdziału XIX przekładem
biblji berlińskiej a od rozdziału XIX przekładem W ujka. T a 
cyta przytaczałem w słynnym przekładzie N aruszew icza,
Sw etonjusza w przekładzie Kwiatkowskiego, Józefa Flawjusza w klasycznym przekładzie łacińskim. Prócz tego ko
rzystałem z uw ag i w skazów ek profesora Ignacego Radliń
skiego, który, jak przystało na praw dziw ego uczonego, dbał
o to, abym nietylko poznał, co w danej chwili praktyczność
w skazyw ała, ale wogóle oświecił się w tej dziedzinie w iado
mości ludzkich. Na tern miejscu winienem mu tedy złożyć
w yrazy gorącej podzięki. Szczęśliw y będę, jeżeli praca moja
uniknie jego nagany. W ybór cytat może się spotkać z kry
ty k ą, która mi zarzuci ich niepełność; ale w ypadało się
liczyć z rozmiarami w ydaw nictw a; wybierałem też umyślnie
cytaty przeważnie z biblji, aby się nareszcie czytelnik do
wiedział, co w niej jest, gdyż w ychow anie religijne nałożyło
nam na oczy jakieś okulary, skutkiem czego nauczyliśmy się
przeczyć — drukow anym dokumentom.
Przekład niniejszy poświęcam tym , którzy, w pałacu
czy w chacie, szukają praw dy i tylko praw dy. Niemieccy
teolodzy wygłosili szczytne zdanie, że Jezus nie może się
obaw iać badań historycznych. Kler katolicki jest niestety
innego zdania. Ale czasy ciemnoty mijają. Dawniej nocom
um ysłowym przyśw iecały stosy palonych heretyków ; dziś
uczony zapala sw ą lampkę i prowadzi ludzkość wiernie,
uczciwie, bez jakichkolwiek ubocznych celów, prócz jednego
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wielkiego celu — oświaty powszechnej. Dziś prawdziwy
uczony nie chowa swej wiedzy dla wybrańców, ale odsu
wając Faryzeuszów, powiada wraz z Holbachem: »prawda
jest jedna, ona jest człowiekowi potrzebna, ona mu nigdy nie
może szkodzić «.
Andrzej Niemojewski.
W arszaw a, dnia 27 sierpnia 1901.

ERNEST RENAN

ŻYWOT JEZUSA

Wstęp.
O źródłach historycznych.
Dzieje ^Początków chrześcijaństw a« pow innyby objąć
cały ów ciemny, powiedzmy podziem ny okres tw orzenia się
tej religji aż do chwili, kiedy poczyna ona żyć jaw nie i staje
się pow szechnie znanym faktem publicznym. Tego rodzaju
dzieje powinnyby się składać z czterech części. Część pierw
sza, którą dziś przedkładam publiczności, zajmuje się zd a
rzeniem, będącem punktem w yjścia dla now ego kultu; po
święcam ją wyłącznie postaci założyciela. C zęść druga pow innaby się zająć apostołami i ich bezpośrednimi uczniami,
albo też, w yrażając się dokładniej, przewrotami, jakich do
znała idea religijna w ciągu dwóch pierw szych pokoleń
chrześcijańskich. Doprowadziłbym mniej więcej do roku 100,
t. j. do chwili, kiedy już ostatni przyjaciele Jezusa zeszli ze
św iata i kiedy w szystkie księgi Nowego T estam entu przy
jęły kształt obecnie nam znany. Część trzecia zajęłaby się
chrześcijaństwem pod Antoninami, przedstaw iłaby jego wolny
rozwój i niemal nieustanną walkę z Rzymem, który w tedy
stanął u szczytu swej administracyjnej doskonałości, rządzony
był przez filozofów, a now ą sektę brał za tajny zw iązek
teokratyczny, w ym ierzony przeciw istniejącemu porządkowi
państw ow em u celem obalenia go. Część ta objęłaby całe
w tóre stulecie. Część czw arta wreszcie przedstaw iłaby w ażną

16

chwilę rozwoju chrześcijaństw a z nastaniem panow ania cesarzów syryjskich. Obaczylibyśmy jak pod Antoninami upa
dała wiedza, w jak nieunikniony sposób następow ał rozstrój
starożytnej cywilizacji, jakie korzyści z tego upadku i roz
stroju chrześcijaństwo wyciągnęło dla siebie, jak Syrja pod
biła cały Zachód i jak Jezus w tow arzystw ie bożków i boską
cześć odbierających m ędrców Azji objął w posiadanie ów 
czesną społeczność, której już nie mogła w ystarczyć ani filo
z o fa , ani państw o czysto cywilne. W owym okresie ulegają
gwałtownej przemianie w yobrażenia religijne ludów, osiadłych
dokoła Morza Śródziemnego; wszędzie dochodzi do w ładzy
kult w schodni; chrześcijaństw o staje się potężnym kościołem,
który zupełnie zapom ina o m arzeniach tysiącletniego króle
stw a, zryw a ostatnie nici w iążące go z judaizmem, zagar
niając całkowicie św iat grecki i rzymski. Walki i tw órczość
piśmiennicza trzeciego stulecia, jedno i drugie całkiem już
jaw ne, zostałoby w tej części przedstaw ione tylko w rysach
ogólnych. Jeszcze zwięźlej przedstawiłbym prześladow ania
na początku czw artego stulecia, ostatnie wysiłki Rzymu, p ra 
gnącego naw rócić do starych zasad i wyrzucić z państw a
now ą religję. W reszcie nakreśliłbym obraz owego przew rotu
politycznego, kiedy za K onstantyna role się zmieniły, kiedy
cesarz ten z własnej inicjatywy tw orzy z chrześcijaństw a pod
ległą państw u religję urzędow ą, która, dotąd prześladow ana,
teraz z kolei sam a zaczyna prześladow ać.
Nie wiem, czy mi starczy sił i życia do w ykonania tego
rozległego planu. Będę rad, jeśli po ukończeniu »Żywota Je
zusa* uda mi się przedstaw ić moje osobiste poglądy na
dzieje Apostołów, to jest w jakim stanie znajdow ała się św ia
domość chrześcijańska w ciągu kilku pierw szych tygodni po
śmierci Jezusa, jak powstał cykl legend o zm artw ychw staniu,
jak w yglądały pierw sze chwile kościoła jerozolimskiego, p ra
gnąłbym nakreślić żyw ot Pawła, przełom za czasów Nerona,
pojawienie się Apokalipsy, zburzenie Jerozolimy, założenie
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gminy chrześcijańskiej w Batanei, powstanie ewangielji, jednem słowem utworzenie się owych wielkich sekt Małej Azji,
zapoczątkowanych przez sektę Jana. Lecz wszystko blaknie
wobec tego cudownego wieku pierwszego. W skutek dziwnego
kaprysu dziejowego więcej wiemy o tern, co się działo
w świecie chrześcijańskim między rokiem 50—75, niż między
rokiem 300 a 150.
Plan niniejszego dzieła sprawił, iż nie mogłem zastana
wiać się szczegółowo nad spornymi ustępami tekstów. Czy
telnik może wszelako wszystkie moje twierdzenia sprawdzić
ze źródłami, które cytuję w odnośnikach. Nie opieram się ni
gdzie na materjale czerpanym z drugiej ręki, podaję rzeczy
wiście źródła, na których wogóle opierać się muszą wszelkie
odnośne twierdzenia i hypotezy. Wiem doskonale, że dla osób
nie uprawiających podobnych studjów należałoby właściwie
całkiem inaczej temat traktować. Ale nie zwykłem robić tego
drugi raz, co już zostało zrobione i to dobrze zrobione. Dla
tych, którzy pragną rzecz głębiej zbadać, podaję tu szereg
dzieł wydanych w języku francuskim:
Studja krytyczne nad ewangielyą św. Tomasza, przez
Alberta Reville, pastora kościoła wallońskiego w Roterdamie
(Leyda, Noothoven van Goor, 1862. Paryż, Cherbuliez. Dzieło
uwieńczone przez towarzystwo de La Haye dla obrony religji chrześcijańskiej).
Historja teologji chrześcijańskiej w wieku apostolskim,
napisał Reuss, profesor fakultetu teologicznego i seminarjum
protestanckiego w Strasburgu (Strasburg, Treuttel & Wurtz,
2 wyd., 1860. Paryż, Cherbuliez).
Doktryny religijne Żydów w ciągu dwóch wieków, po
przedzających etę chrześcijańską, przez Michała Nicolas, pro
fesora fakultetu teologicznego protestanckiego w Montauban
(Paryż, Michel Levy Freres, 1860).
Żywot Jezusa, przez Dr. Straussa, tłómaczył Littre, czło
nek instytutu (Paryż, Ladrange, 2 wyd., 1856).
Żywot Jezusa.
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Przegląd teologji i filozofji chrześcijańskiej, pod kierun
kiem Colani’ego, od 1850 do 1857. — Nowy przegląd teo
logiczny, dalszy ciąg poprzedniego, od 1858 r. (Strasburg,
Treuttel & Wurtz. (Paryż, Cherbuliez).
Podczas druku niniejszej książki pojawiła się praca, którą
także cytuję, choć nie miałem czasu przeczytać jej tak uwa
żnie, jak to zasługuje: »Ewangielje« przez Gustawa Eichthala,
część pierwsza: Rozbiór krytyczny i porównawczy trzech pierw
szych ewangielji. Paryż, Hachette, 186B).
Kto przestudjuje te znakomite dzieła, znajdzie w nich
wyjaśnienie wielu rzeczy, które mogłem poruszyć tylko bar
dzo pobieżnie. Zwłaszcza krytyczny rozbiór tekstów ewangielicznych został dokonany przez Straussa w sposób, nie
pozostawiający wiele do życzenia. Błędna jest według mnie
teorja Straussa o powstaniu ewangielji1), prócz tego dzieło
jego zanadto idzie tropem teologicznym a za mało history
cznym 2); mimo to dla ocenienia motywów, któremi się po
wodowałem śród całej masy drobiazgów, jest rzeczą nieodzo
wną poznać te sumienne, choć nieraz nadto subtelne wywody
dzieła tak pięknie przetłomaczonego przez mego uczonego
rodaka p. Littre.
Sądzę, że nie przeoczyłem ani jednego źródła, przekaza
nego nam przez starożytność. Przeszłość dała nam prócz
*) W ielkie wyniki, jakie w tym kierunku nauka osiągnęła, nastąpiły do
piero po pojawieniu się pierw szego wydania dzieła Straussa. U czony ten, p o 
siadający um ysł krytyczny, w następnych wydaniach robi sprostowania z dużą
dozą dobrej wiary.
*) W ypada zaznaczyć, że w dziele Straussa ani jedno sło w o nie uspra
wiedliwia tych

szczególnych i bezrozumnych oszczerstw , za pom ocą których

chciano w obec

osób powierzchownie rzeczy biorących zdyskredytow ać ksią

żkę

dobrą, ścisłą, napisaną sumiennie i z talentem, aczkolwiek na o g ó ł z e 

psutą przez teorję fałszywą.

Strauss nietylko nie zaprzeczał, że Jezus żył,

ale na każdej stronicy sw ego dzieła wyjaśnia nam, jak on żył.

Możnaby się

tylko z nim nie zgodzić na to, że rysy charakteru Jezusa zatarły się dla nas;
sądzimy, że tak nie jest.
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całego szeregu licznych a rozrzuconych wzmianek pięć wiel
kich zbiorów rękopiśmienniczych, zajm ujących się Jezusem
i epoką, w której żył, a m ianow icie: 1) Ewangielje i wogóle
pism a Nowego Testam entu, 2) tak zw ane apokryfy Starego
Testam entu, 3) dzieła Filona, 4) dzieła Józefa Flaw jusza,
5) Talmud. Dzieła Filona są dla nas nieoszacow ane, albowiem
z nich dowiadujemy się, jakie myśli ożyw iały za czasów Je
zusa ludzi, zajm ujących się wielkiemi zagadnieniam i religijnemi. Filon żył w praw dzie zupełnie w innej prowincji ju d ai
zmu, niż Jezus; ale i on na równi z Jezusem nie był wolny
od różnych małostek, które w tedy pleniły się w Jerozolimie;
Filona możemy uw ażać za starszego brata Jezusa. Miał już
62 lat gdy prorok z N azaretu dobiegał do szczytu swej dzia
łalności, a żył po nim jeszcze lat dziesięć. Jaka szkoda, źe
los nie zaprow adził go do Galilei! Ileż różnych a ciekawych
rzeczy bylibyśmy się od niego dowiedzieli!
Józef Flaw jusz pisał dla pogan, więc jest mniej szczery.
O Jezusie, Janie Chrzcicielu, Judaszu Gaulonicie, podaje nam
wzmianki krótkie, suche, bezbarw ne. Czuć, iż chce te objawy
czysto żydow skie przedstaw ić Grekom i Rzymianom w spo
sób dla nich przystępny. Ustęp ów o Jezusie uw ażam za
au ten ty c zn y 3). Jest to zupełnie jego sposób pisania; nie mógł
on inaczej w yrazić się o Jezusie. Zdaje się tylko, że w tern
miejscu tekst popraw iła jakaś ręka chrześcijańska, dopisując
kilka słów, bez których ustęp ten miałby w prost charakter
bluźn ierstw a4), może coś dodała i coś usunęła 5). Należy pa
miętać o tern, że Józef Flaw jusz przez chrześcijan stał się
głośnym, którzy dzieła jego uw ażali za w ażny dokument do
ich świętej historji. Może w drugiem stuleciu w ypuszczono
jego dzieło z poprawkam i dokonanem i w duchu chrześcijańs) A n t. XVIII, III, 3.
4) »JeżeIi wolno go nazwać człowiekiem«.
B) Zamiast ypiorbę ouzoę rjv było prawdopodobnie pierwotnie ypiuvoc outoc
s^yeto. Porów. A n t. XX, IX, I.
2*
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skim 6). Pisma te są dla nas bardzo ważne, gdyż Flawjusz
rzuca całe snopy światła na tę tak nas interesującą epokę.
Ze zdumiewającą wyrazistością przedstawia postaci Heroda,
Herodjady, Antypasa, Filipa, Annasza, Kajfasza, Piłata; są
one tak plastyczne, że je niemal widzimy i możemy się ich
dotknąć ręką.
Apokryfy starego Testamentu, zwłaszcza hebrajska część
wierszy sybillińskich, księga Henocha, księga Daniela, która
również jest apokryfem, są bardzo ważne dla historji roz
woju idei mesjanistycznej i dla zrozumienia, jak Jezus poj
mował królestwo boże. Zwłaszcza księga Henocha, bardzo
czytana przez otoczenie Jezu sa7), jest kluczem do zrozumie
nia wyrażenia »Syn człowieczy-* i pojęć związanych z tern
wyrażeniem. Dzięki pracom Alexandre’a, Ewalda, Dillmana,
Reussa, dowiedzieliśmy się niezbicie, kiedy te dzieła powstały.
Dziś wszyscy zgadzają się na to, że najważniejsze z po
między tych ksiąg zostały napisane w drugiem i pierwszem
stuleciu przed Jezusem Chrystusem. Czas powstania księgi
Daniela da się jeszcze ściślej określić. Charakter obu ję
zyków, w których ta księga została napisana, używanie
słów greckich, jasne i ścisłe przedstawienie faktów aż do
czasów Antyocha Epifanesa, fałszywy obraz starego Babilonu,
ton dzieła całego, nie mający nic wspólnego z pismami z cza
sów niewoli, odpowiadający raczej epoce Seleucydów, wsku
tek licznych analogji co do wiar, zwyczajów i wyobrażeń,
apokaliptyczny charakter wizji, umieszczenie tej księgi w ka
nonie hebrajskim po za prorokami, brak wreszcie nazwiska
Daniela w panegiryku rozdziału XLIX Kaznodziei Salomono6) Euzebjusz

(H ist.

E ccl. I , 11 i D em o n str. evan g. III, 5) cytuje ów

ustęp z Józefa Flawjusza, tak jak go obecnie znam y. Natomiast u O rigenesa
(C o n tra. C elsum ,
inną jeszcze

I, 4 7 ; II, 13) i Euzebjusza H ist. eccl. II, 23) znajdujemy

interpolację

Józefa Flawjusza.
*) List Judy, 14.

chrześcijańską, której

niema w

żadnym rękopisie
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wego, gdzie mu się właściwie miejsce należało, w końcu li
czne inne a znane dowody nie pozostawiają żadnej wątpli
wości, że księga Daniela była owocem owego wielkiego
wzburzenia Żydów wskutek prześladowań Antyocha. Nie na
leży przeto umieszczać jej pomiędzy pismami starych proro
ków, ale na samem czele literatury apokaliptycznej jako wzór
pierwotny dzieł w rodzaju poematów sybillińskich, księgi Henocha, Apokalipsy Jana, Wniebowzięcia Izajasza i czwartej
księgi Ezdrasza.
Przy badaniu historji początków chrześcijaństwa za mało
dotąd uwzględniano Talmud. Podzielam zdanie Geigera, że
należytego wytłomaczenia stosunków, śród których się Jezus
obracał, należy szukać w tej ciekawej kompilacji, w której
bardzo „.wiele cennych relacji pomieszano z bezwartościową
scholastyką. Ponieważ teologja chrześcijańska rozwijała się
równolegle z żydowską, przeto nie można dokładnie zrozu
mieć historji pierwszej bez znajomości historji drugiej. Zre
sztą Talmud wyjaśnia nam wiele rzeczowych szczegółów,
znajdujących się w ewangieljach. Obszerne zbiory łacińskie
Lighfooda, Schoettgena, Buxdorfa i Otho’a dostarczyły już
nam w tym kierunku wiele pouczających wiadomości. Poło
żyłem sobie za zadanie sprawdzić wszystkie podane cytaty
z oryginałami. Dzięki pomocy uczonego talmudysty p. Neubauera mogłem iść nawet dalej i na najciemniejsze punkty
moich poszukiwań rzucić nieco światła. Należy tu przedewszystkiem umieć dobrze odróżniać epoki, gdyż okres po
wstania Talmudu trwa mniej więcej od r. 200 do 600. Sta
raliśmy się rzecz zbadać, o ile to było możliwe przy obe
cnym stanie tego rodzaju studjów, gruntownie. Zadziwi to praw 
dopodobnie ludzi, którzy przywykli cenić dzieło ze względu na
epokę, w której ono powstało. Ale podobne skrupuły byłyby
tu nie na miejscu. Od czasów Asmonejczyków aż do II wieku
istnieje u Żydów tylko tradycja ustna. Nie można takiej
epoki zestawiać z epoką, w której dużo pisano. Księgi We-
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dyckie i stare poezje arabskie przez całe wieki żyły tylko
w pamięci pokoleń, nikt ich nie spisywał a przecież posia
dają formę bardzo harmonijną i subtelną. W Talmudzie na
tomiast forma nie ma żadnego znaczenia. W końcu dodam
jeszcze, że przed Miszną świętego Judy, która wszystkie inne
zaćmiła, istniały próby redakcji, sięgające bardziej odległych
czasów, niż zwykle przypuszczamy. Talmud jest pisany sty
lem zwięzłych notatek; rzekomi twórcy jego prawdopodobnie
jedno tylko zrobili: uporządkowali według tytułów wielką
ilość pism, które się w różnych szkołach z pokolenia na po
kolenie nagromadziły.
Wreszcie wypada nam pomówić o pismach źycioryśniczych, o biografjach założyciela chrześcijaństwa, więc, rzecz
prosta, najważniejszych, gdy chodzi o Żywot Jezusa. Szcze
gółowa praca, zajmująca się powstaniem ewangielji, stanowićby musiała osobne dzieło. Dzięki znakomitym pracom,
dokonanym w tym zakresie w ciągu ostatnich trzydziestu
lat, zadanie to, pierwotnie prawie niewykonalne, zostało je
dnak rozwiązane w sposób dla historji wystarczający, cho
ciaż pozostały jeszcze do usunięcia pewne wątpliwości. Do
tego przedmiotu powrócę w drugiej mojej książce, gdyż po
wstanie ewangielji jest dla przyszłości chrześcijaństwa najważniejszem zdarzeniem drugiej połowy pierwszego wieku.
Ale w książce niniejszej poruszymy tylko tę część zagadnienia,
która jest ważna dla naszych wywodów. Pozostawiając na
boku wszystko, co się odnosi do czasów apostolskich, badać
będziemy jedynie, w jakim stopniu przy kreśleniu historji na
zasadach racjonalnych można się posługiwać faktami, podanemi przez ewangielje?8)
8) Kto
cytow anego

pragnie

rzecz

poznać obszerniej, ten może przeczytać, oprócz

dzieła Rćvilla, prace Reussa i Scherera w »Bevue de theologies

t. X, XI, XV, nowe serye II, III, IV, w reszcie prace N icolasa w *R evu e g e rm an iqu es, za wrzesień i grudzień 1862, oraz za kwiecień i czerwiec 1863.

23

Że ewangielje są po części legendami, to jest jasne, gdyż
przepełniają je opisy cudów i zdarzeń nadprzyrodzonych;
ale są legendy i legendy. Nikt nie wątpi w prawdziwość ry
sów zasadniczych życia św. Franciszka z Assyźu, choć na
każdym kroku spotykamy się tam ze zjawiskami nadnaturalnemi. Natomiast nikt nie uwierzy w prawdziwość życiorysu
Apolonjusza z Tyany, gdyż życiorys ten został napisany
dość późno po śmierci bohatera i w warunkach, w których
mógł powstać już tylko jako czysty romans. W jakiej epoce
powstały ewangielje, kto je napisał i śród jakich okoliczno
ści? Oto jest szereg głównych pytań, a od odpowiedzi zależy,
czy mamy na ich relacjach polegać, czy nie.
Wiadomo, że nazwa każdej ewangielji pochodzi od oso
bistości, znanej nam albo z historyi apostołów, albo z sa
mych ewangielji. O tych czterech osobach nie jest właściwie
nigdzie powiedziane, iż są autorami ewangielji. Określenia »według Mateusza«, »według Marka«, >według Łukasza«, »według Jana«, bynajmniej nie dowodzą, jak to kiedyś przed
bardzo dawnymi czasy mniemano, że ewangielje zostały na
pisane w całej swojej rozciągłości przez Mateusza, przez
Marka, przez Łukasza, przez Jana 9) ; dowodzą tylko, że jest
to tradycja, sięgająca danego apostoła, opierająca się na nim
jako na autorytecie. Rzecz jasna, że jeżeli tytuły te są ścisłe,
to ewangielje, zostając nawet po części legendami, będą dla
nas miały znaczenie niezmiernie ważne, gdyż doprowadzają
nas do półwiecza po śmierci Jezusa, a w dwóch wypadkach
nawet do świadków naocznych jego działalności.
Co do Łukasza, to nie mogą tu zachodzić żadne wąt
pliwości. Ewangielja jego ma charakter zwyczajnej kompozycyi, osnutej na starszych dokumentach 10). Jest to dzieło
9) Tak samo, jak m ówiono: »Ewangielja według Hebrajczyków*, »Ewangielja według Egipcjam .
10) Łukasz I, 1— 4 : »Poniew asz wielu się kusiło, ażeby spisali porządną.
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człow ieka, który wybierał, przebierał, dobierał. Autor tej
ewangielji jest prawdopodobnie zarazem autorem Dziejów
Apostolskich u ). Był on tow arzyszem Paw ła świętego 12) a ty 
tuł ten w zupełności stosuje się do Ł u k a s z a 13). Wiem, że
tem u twierdzeniu m ożna dużo zarzucić; ale jedno pozostaje
faktem niezbitym, że autor trzeciej ewangielji i Dziejów Apo
stolskich należy do drugiej generacji apostolskiej a to nam
do naszych założeń zupełnie w ystarcza. T eraz możemy na
w et ściśle określić datę pow stania tej ewangielji i to na pod
staw ie jej w łasnego tekstu. Rozdział XI, należący bezw zglę
dnie do całości, został najwidoczniej napisany po oblężeniu
Jerozolimy i to niebawem u ). Stoimy tedy na pewnym grun
cie; jest to bowiem dzieło napisane ręką człowieka jednego,
dzieło zupełnie jednolite.
Takiego piętna indywidualnego nie posiadają ewangielje
M ateusza i Marka. T u jest w szystko nieosobiste, tu autorowie znikają. Niewiele też nam mówi jakieś imię własne,
w ypisane w nagłówku. Ale datę pow stania tych ewangielji

historję o rzeczach, które się w nas wypełniły; jako nam podali, którzy się
od początku im sami przypatrywali, i byli sługami mowy: zdało się i mnie,
którym z początku wszystkiego pilnie dochodził, porządnie tobie, cny Theofilu! wypisać. Abyś poznał prawdę słów tych, których cię nauczono«.
n ) Dzieje Apostolskie I, 1: »Pierwsząm mowę uczynił, o Theofile!
o wszystkiem co począł Jezus czynić i uczyć*. Porów.Łukasz I, 1—4.
I2) Od roz. XVI, 10 autor podaje się za naocznego świadka: »A gdy
ujrzał widzenie, natychmiast staraliśmy się iść do Macedonii, będąc upewnieni,
iż nas Bóg wezwał ku powiadaniu im ewangielii*.
1S) II Tym. IV, 11 (»Łukasz sam jest zemną«).Philem. 24. Koloss IV,
14. Imię Ł u ka sz (skrócenie wyrazu Lucanus) było bardzo rzadkie; niema
tedy obawy, aby tu zaszła jakaś homonymia, która zresztą dość często wpro
wadzała zamieszanie do studjów krytycznych nad Nowym Testamentem.
14) W ersety: 9 (A gdy usłyszycie walki i rozruchy), 20 (A gdy ujrzycie
Jeruzalem wojskiem otoczone), 24 (I polęgą paszczęką miecza i zapędzą je
w niewolę między wszystkie narody a Jeruzalem deptane będzie od poganów,
aż się wypełnią czasy poganów), 28, 32. Porów. XXII, 36.

Łukasza; wiadomo bowiem, że trzecia Ewangielja powstała
później, niż dwie pierwsze, i że jest redakcją lepszą. Nastę
pnie posiadamy bardzo ważnego świadka z pierwszej połowy
II wieku. Jest nim Papias, biskup Hierapolisu, wielka powaga,
człowiek tradycji, który przez całe życie gromadził wszystko,
co się odnosiło do osoby J e z u sa 15). W ygłosiwszy zdanie,
iż w podobnych kwestjach przyznaje większą wartość tra
dycji ustnej, niż księgom, wspomina o dwóch pismach, ty
czących słów i czynów Jezusa: 1) o piśmie Marka, rzeczy
krótkiej, niekompletnej, bez chronologicznego ładu, zawiera
jącej opowiadania i mowy
t« ^ jtp«^x^v£T«) a napisanej we
dług relacji apostoła Piotra; 2) o zbiorze sentencji (Xo'r «x) spi
sanych po hebrajsku16) przez Mateusza, »które każdy przekła
dał, jak umiał*. T a charakterystyka odpowiada w zupełności
owym dwom księgom, z których jedna zwie się dziś »Ewangielją według Mateusza« a druga »Ewangielją według Marka*;
pierwsza zawiera długie mowy, druga ma przeważnie cha
rakter anegdotyczny, podaje ściślej szczegóły, jest zwięzła,
niemal sucha, posiada mało mów i zły układ. Trudno przy
puścić, aby przed oczami Papiasa leżały te same teksty,
które dziś leżą przed nami; według niego bowiem pismo
Mateusza zawierało wyłącznie mowy spisane w języku he
brajskim, krążyło w kilku przekładach, różniących się między
sobą, nie miało nic wspólnego z pismem Marka, które, jak
się zdaje, napisane było nawet w innym języku. Tymczasem
teksty, leżące dziś przed nami, posiadają tyle ustępów ana
logicznych, iż trzeba przypuścić, że albo twórca pierwszej
ewangielji wzorował się na ewangielji drugiej, albo ostatni
redaktor drugiej ewangielji wzorował się na pierwszej, albo
“ ) U Euzeb. H ist. eccl. III, 39. Autentyczności tego ustępu niepodobna
zaprzeczyć. Euzebjusz nie jest bynajmniej olśniony powag% Papiasa, wprowa
dza go w ambaras jego naiwność, jego prostacza wiara w tysiącletnie króle
stwo. Porów. Ireneusz, A dv. haer. III. 1.
18) Ma to znaczyć: w djalekcie semickim.
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też wreszcie, że obaj się wzorowali na jakimś prototypie.
Prawdopodobnie też pierwsze dwie ewangielje nie doszły nas
w redakcji pierwotnej, że są to już opracowania, że braki
jednego tekstu uzupełniono szczegółami tekstu drugiego.
Każdy prawdopodobnie pragnął w owych czasach posiadać
egzemplarz kompletny. Kto miał mowy, chciał mieć także
opowiadania i na odwrót. Tym sposobem do »Ewangielji
według Mateusza* włączono wszystkie opowiadania Marka
a do »Ewangielji według Marka* Logje Mateusza. Prócz tego
brano jeszcze szczegóły z żywej tradycji, której Ewangielje
całkowicie nie wyczerpały; w Dziejach Apostolskich bowiem
i u najstarszych ojców kościoła znajdujemy wiele słów Je
zusa, mających wszystkie pozory autentyczności a tymcza
sem nie znajdujemy ich w obecnych redakcjach ewangielji.
Ścisła analiza, polegająca na szczegółowem wykazaniu,
jak pierwotnie wyglądały Logje Mateusza i co wchodziło
w skład opowiadań Marka, nie jest nam w tej chwili potrze
bna. Owe Logje są niewątpliwie zawarte w długich przemó
wieniach Jezusa, zajmujących poważną część pierwszej ewan
gielji. Wyłączone z toku opowiadania tworzą istotnie pewną
dosyć zaokrągloną całość. Co się zaś tyczy strony narracyj
nej obu tych ewangielji, to prawdopodobnie ich autorowie
czerpali z jakiegoś wspólnego źródła a druga ewangielja
w dzisiejszej swej formie mało się musi różnić od owego
źródła pierwotnego. W yrażając to samo innemi słowami mo
żemy powiedzieć, że synoptycy opierają się na dwóch źró
dłach podstawowych: 1) na mowach spisanych przez apo
stoła Mateusza, 2) na szeregu anegdot i osobistej relacji,
które Marek spisał według wspomnień Piotra. Mamy tedy
prawo mniemać, że doszły nas owe dwa źródła, że pomie
szane z źródłami innemi znajdują się w pierwszej i drugiej
ewangielji, które przeto nie bez słuszności nazwano Ewangieljami »według Mateusza* i »według Marka«.
W każdym razie jest rzeczą niewątpliwą, że już w cza-
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sach najdaw niejszych spisano po aram ejsku m owy i w ażniej
sze czyny Jezusa. Nie były to teksty ustalone a pod w zglę
dem dogmatycznym w ykończone. Prócz tego krążyło wiele
innych ewangielji, które również miały być spisane wedle
opowiadań naocznych św iadków 17). Nie przyw iązyw ano je
dnak do nich zbyt wielkich w artości a ludzie, którzy je prze
chowywali, jak np. Papias, w iększą w agę przykładali do tra
dycji u s tn e j18). Poniew aż w ierzono jeszcze w bliski koniec
świata, przeto mało się troszczono o spisywanie książek,
przeznaczonych dla przyszłości; w ystarczało posiadać w sercu
żyw y obraz tego, który niebawem miał pojawić się w obło
kach. T o było powodem, że ewangielje mało ceniono przez
pierwsze sto pięćdziesiąt lat. Nie krępow ano się tedy, robiono
dodatki, łączono teksty, uzupełniano je. Człowiek ubogi, po
siadający jedną tylko książkę, chce, aby zaw ierała w szystko,
czego pragnie jego serce. Pożyczano je sobie w zajem nie;
dopisywano na m arginesach słow a i parabole odmienne, albo
szczegóły w z ru sz a ją c e 19). W ten sposób gmin opracow ał
najpiękniejszą książkę. Ż adna redakcja nie posiadała w arto
ści bezwzględnej. Justyn, który często powołuje się na jakieś
»pamiętniki apostołów« 20), miał widocznie przed sobą teksty
ewangielji znacznie odmienne od naszych; a może nie zada
w ał sobie trudu, aby cytow ać dosłownie. T aki sam chara
kter posiadają cytaty ewangielji w pism ach pseudo-klemen-

17) Łuk. I. 1— 2. Origenes, flo w , in Luc. I, początek; św. Hieronim,
Comment, in M atth., prol.
18) Papias u Euzeb. f l. E . III, 29. Porów. Ireneusz, A dv. haer. III,
u i ni.
19) Tak n. p. piękne opowiadanie u Jana (VIII, 1— 11) o rozgrzeszeniu
niewiasty na cudzołóstwie schwytanej nie miało w ewangieljach stałego
miejsca.
20) Ta c O T o p . v 7 ) ( i o v ^ u p . a T a t w v aTCoatoXcov, a zaXstxai luayy&ta. Justin. Apol.
I, 33, 66, 67 ; D ial. cum. T ryph. 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105,
106, 107.
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tyńskich, pochodzących od Ebionitów. Duch był wszystkiem,
pismo niczem. Dopiero w drugiej połowie II wieku, kiedy
tradycja nieco przyblakła, ewangielje apostolskie zyskały
wielkie poważanie i znaczenie prawa.
Któż nie przyzna wartości pismom, które w ten sposób
powstały z bolesnych wspomnień, z naiwnych opowiadań
dwóch pierwszych pokoleń chrześcijańskich, przepełnionych
jeszcze wrażeniem, jakie wywarła postać założyciela? Do
dajmy wreszcie, źe według wszelkiego prawdopodobieństwa
źródłem ewangielji było najbliższe otoczenie Jezusa. Do opra
cowań najpóźniejszych należy ewangielja Mateusza, która
niezawodnie powstała w jednej z krain, leżących w kierunku
północno-wschodnim od Palestyny, więc w ziemi Gaulonickiej,
Auranickiej lub Batanei, dokąd wielu chrześcijan schroniło się
w czasie wojny rzymskiej, gdzie jeszcze w II stuleciu spo
tykano krewnych Jezusa 21), i gdzie pierwotny kierunek ga
lilejski utrzymał się dłużej, niż gdzieindziej.
Dotąd mówiliśmy tylko o trzech pierwszych ewangieljach,
tak zwanych ewangieljach synoptycznych. Pozostaje jeszcze
ewangielja czwarta, przypisywana Janowi. Tu wszelkie w ąt
pliwości są bardziej uzasadnione a rozwiązanie zagadnienia
trudniejsze. Papias, który należał do szkoły Jana, i który,
jeśli nawet nie był bezpośrednim jego uczniem, jak twierdzi
Ireneusz, to jednak musiał mieć stosunki z jego uczniami bez
pośrednimi, więc naprzykład z Arystionem i z tym, którego
zwano Presbyteros Joannes, Papias tedy, który ustne rela
cje Arystiona i Presbyterosa Joannesa spisał z wielkim za
pałem, nie wspomina nam ani jednem słowem o »Żywocie
Jezusa* sporządzonym przez Jana. Gdyby w dziełach jego
zawierała się podobna wzmianka, Euzebjusz byłby ją na
pewno powtórzył, gdyż on wogóle notował wszystko, co było
ważne dla historji piśmiennictwa epoki apostolskiej. Nie
ai) Jul. Afrykański, u Euzeb. H ist. eccl. I, 7.
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mniejsze trudności piętrzą się, gdy poczniemy czytać tę
ewangielję. Jakim sposobem obok relacji, dowodzących naoczności świadka, znajdują się mowy, zupełnie odmienne niż
u Mateusza? Jakim sposobem obok doskonałego planu życioryśniczego, lepszego niż u synoptyków, spotykamy ustępy,
zdradzające dogmatyczną tendencję, wkładające w usta Je
zusa słowa, jakich nigdy nie wypowiedział, co czytelnika
usposabia względem autora podejrzliwie? Jakim sposobem
znajdujemy tam obok miejsc czysto ewangielicznego ducha
ustępy jak gdyby dopisane przez żarliwego sekciarza? Czy
to jest istotnie ów Jan, syn Zebedeusza, brat Jakóba (ani
razu nie wspomnianego w czwartej ewangielji), który pisze
po grecku te metafizyczne rozdziały, niepodobne ani do sy
noptyków, ani do Talmudu? Nasuwa to bardzo poważne
wątpliwości; przeto nie odważyłbym się twierdzić, źe czwartą
ewangielję napisał jeden z dawnych rybaków galilejskich. Że
jednak ewangielja ta powstała w swej głównej osnowie pod
koniec pierwszego stulecia, że wyszła z owej wielkiej szkoły
Małej Azji, która się oparła na nauce Jana, źe jest to ży
ciorys wielkiej a nieraz nawet pierwszorzędnej wartości, to
stwierdzono szczegółowo tak za pomocą różnych świadectw,
jako też i przez badanie tekstu samej ewangielji.
Przedewszystkiem nikt nie wątpi, że około 150 roku
ewangielja ta istniała i źe ją już wtedy przypisywano Janowi.
Piśma św. Justyna 22), Atenagorasa 23), Tatiana 24), Teofila
Antyochejskiego 25), Ireneusza 26) dowodzą najwyraźniej, źe
we wszystkich spornych kwestjach odwoływano się do tej
ewangielji i źe przy układaniu dogmatów na niej się głównie
2a)
23)
24)
fabuł. I,
25)
28)

Apol. I, 32, 61; D ial, cum T rypli. 88.
L egatio pro c h r i s t 10.
A dv. Graec. 5, 7. Porów. Euzeb. H. E . IV, 29; Teodoret, H aeretic.
20.
Ad Autolycum, II, 22.
A dv. haer. II, xxn, 5; III, i. Porów. Euzeb. H. E . V, 8.

opierano. Ireneusz wyraża się ściśle; wyszedł przecie ze
szkoły Jana, a przedzielał go od apostoła tylko Polikarp. Nie
mniej ważną jest ta okoliczność, że czwarta ewangielja od
grywa pierwszorzędną rolę u gnostyków, a zwłaszcza u W alentyniana 27), u Montanistów 28) i w sporze Quartodecymanów 29). Przez cały drugi wiek szkoła Jana zwraca na siebie
najwięcej uwagi; ale będzie ona dla nas czemś zupełnie niezrozumiałem, jeżeli nie uznamy za punkt wyjścia dla niej
czwartej ewangielji; prócz tego pierwszy list przypisywany
Janowi został napisany niezawodnie przez autora czwartej
ewangielji 30); a właśnie Polikarp 31), Papias 32), Ireneusz 3S)
twierdzą, że autorem tego Listu jest Jan.
Ale największe wrażenie wywiera czytanie samego dzieła.
Autor mówi ciągle jako świadek naoczny; chce uchodzić za
apostoła Jezusowego. Jeżeli nie był apostołem, w takim ra
zie chce nas oszukać. Wprawdzie pozwalano sobie wtedy
na różne dowolności, ale mimo to w okresie apostolskim nie
było przykładu podobnego fałszerstwa. Autor czwartej ewan
gielji nietylko że się podaje za apostoła Jana, ale całkiem
wyraźnie pisze wszędzie na jego korzyść. Stara się niemal
każdą stronnicą poprzeć jego znaczenie; chce dowieść, że
był ulubionym uczniem Jezusa 34), że zajmował pierwsze
miejsce w chwilach najważniejszych (przy Wieczerzy, na
Kalwarji, przy grobie). Pomimo dość braterskiego stosunku

27) Ireneusz, A dv. haer. I, i i i , 6; III, xi, 7; św. Hipolit, Philosophumena, VI, ii, 29 i nast.
28j Ireneusz, A dv. haer. III, xi, 9.
29) Euzeb. H. E. V, 24.
80) I Jan I, 3, 5. Oba pismaposiadają, jeden styl, te same stałe zwroty,
te same wyrażenia.
81) E pist. ad P hilipp. 7.
82) U Euzeb. H. E . III, 39.
8S) A dv. haer. III, xvi, 5, 8. Porów. Euzeb.
H.E . V.8.
M) XIII, 23; XIX, 26; XX, 2; XXI, 7, 20.
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do Piotra 36), prześwieca przez dzieło pewien antagonizm,
a nienawiść, jaką żywi do Judasza 36), jest tej natury, jak
gdyby istniała jeszcze przed zdradą tego apostoła. Możnaby
przypuścić, źe Jan na starość czytał wszystkie krążące ewangielje, że zauważył wszystkie błędy 87), że był podrażniony,
iż w relacjach o Jezusie nie pomieszczono go na przynależnem mu poważniejszem miejscu; może tedy począł spisy
wać wszystko, co znał lepiej niż inni, aby wykazać, że obok
Piotra zajmował miejsce równie ważne a nieraz może w a
żniejsze 38). Już za życia Jezusa pojawiały się podobne an
tagonizmy pomiędzy synami Zebedeuszowymi i innymi
uczniami 39). Jan po śmierci brata Jakóba był jedynym spad
kobiercą poufnych wspomnień, których posiadanie powsze
chny głos przypisywał tylko jemu i jego bratu. Dlatego pe
wnie stara się też wykazywać, iż jest ostatnim z żyjących
świadków naocznych 40), dlatego lubi opowiadać to, o czem
3ł) Jan XVIII, 15— 16: »I szedł za Jezusem Symon P io tr i drugi uczeń.
A ten uczeń był znajomy najwyższemu kapłanowi i wszedł z Jezusem do dworu
najwyższego kapłana. A Piotr stał u drzwi na dworze. W yszedł tedy drugi
uczeń, który był znajomy najwyższemu kapłanowi i rzekł odźwiernej i wpro
wadził Piotra*. XX, 2 — 6 ; XXI, 15— 19.
86) VI, 65; XII, 6; »A to mówił, nie iżby miał pieczą, o ubogich, ale
iż był złodziejem i mieszek mając, co wkładano, nosił*. XIII, 21 i nast.
*7) Sposób, w jaki Aristion i P resbiter Joannes wyrazili się przed Papiasem (Euzeb. H. E. III, 39) o ewangielii Marka, je st w rzeczywistości kry
tyką przychylną, albo też, powiedziawszy lepiej, rodzajem usprawiedliwienia,
które każe przypuszczać, że uczniowie Jana o tym przedmiocie wiedzieli coś
więcej.
58) Porów. Jana XVIII, 15 i nast. z Mat. XXVI, 58 (U Jana; »I szedł
za Jezusem Symon Piotr i drugi uczeń... znajomy najwyższemu kapłanowi
i rzekł odźwiernej i wprowadził Piotra« — u M ateusza: »A P iotr szedł za
nim (Jezusem) zdaleka aż do dworu najw yższego kapłana, a wszedłszy tam
siedział ze sługami, aby widział koniec*). Porów, dalej Jana XX, 2— 6 z Marka
XVI, 7. Patrz także u Jana XIII, 24— 25.
59) P a trz dalej roz. XI.
40) I, 14 (»I widzieliśmy chwałę jego«), XIX, 35 (»A który widział, wy
dał świadectwo«, etc.) XXI, 24 i nast. Porów. List. I Jana I, 3, 5.

tylko sam jeden mógł był wiedzieć. Stąd niezawodnie pocho
dzą te wszystkie adnotacje szczegółowe, jak np.: »była go
dzina szósta«, »była noc«, »słudze było imię Malchus«, »stała
czeladź i służebnicy u węgla i grzali się, gdyż było zimno«,
»a była suknia nie szyta«. Stąd też pochodzi owo bezładne
opowiadanie, nieprawidłowe rozwijanie tematu, urywkowość
w pierwszych rozdziałach; cech tych nie umielibyśmy sobie
całkiem wyjaśnić, gdybyśmy chcieli uważać ową ewangielję
za traktat dogmatyczny bez historycznej wartości; natomiast
wszystko stanie się jasnem, gdy zgodnie z tradycją będziemy
ją uważali za wspomnienia starca, którego pamięć raz po
siada cudowną świeżość, to znowu ulega nagłemu przy
ćmieniu.
Ale w ewangielji Jana należy zwrócić uwagę na jedną
bardzo ważną okoliczność. Najpierw ewangielja ta opowiada
nam życie Jezusa pod wieloma względami inaczej, niż ewangielje synoptyków. Z drugiej strony podaje przemówienia Je
zusa w tonie, w stylu i w duchu całkiem odmiennym niż
brzmią logje synoptyków. Różnice są tak znaczne, że trzeba
wybierać. Jeżeli Jezus mówił to, co podaje Mateusz, nie mógł
mówić tego, co podaje Jan. Ale gdy chodzi o wybór powagi,
na której należy się oprzeć, żaden historyk się nie zaw a
hał i nie zawaha. W porównaniu z prostaczemi, rzeczowemi,
prostodusznemi relacjami synoptyków, ewangielja Jana za
wiera tendencje apologisty, zdradza cele sekciarza, chęć do
wiedzenia słuszności jakiejś tezy, pragnienie nawrócenia prze
ciwników 41). Jezus nie dokonał swego dzieła boskiego za
pomocą pretensjonalnych tyrad, ciężkich, źle napisanych
i etycznie mało ważnych. Gdyby nawet Papias nie był nam
doniósł, że Mateusz spisał jego sentencje w jego własnym
41) Patrz np, roz. IX i XI. S zczególniejsze

wrażenie wywierają u Jana

ustępy XIX, 35; XX, 31; XXI, 20 — 23, 24 — 25, gdy właśnie synoptyków
charakteryzuje zupełny brak refleksji.
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ięzyku, to przemówiłaby tu sam a natura, przemówiłaby w ie
czna praw da, przemówiłby do nas niezrów nany urok mów
podanych przez synoptyków , ów ton naw skroś hebrajski,
podobieństwo do sentencji ów czesnych uczonych żydowskich,
uchwycenie rysów znam iennych całej przyrody Galilei, jednem słowem to w szystko, co stanow i rażącą sprzeczność
z ciemnym gnostycyzm em i naciąganą m etafizyką Jana. Nie
znaczy to jednak, iż w ewangielji Jana niema zdum iewają
cych błysków, że niema istotnie rysów , pochodzących od
Jezusa 42). T o znaczy tylko, że m istyczny ton tej ewangielji
nie charakteryzuje nam w ym ow y Jezusa tak, jak nam ją
charakteryzują synoptycy. Z Janem powiał now y duch; po
czyna się gnostycyzm , epoka galilejska królestw a bożego mi
nęła, nadzieja bliskiego pow rotu Jezusa znikła; poczyna sie
sucha metafizyka, zapada mrok dogm atu abstrakcyjnego.
Niema tu już ducha Jezusa, a jeżeli owe ustępy w yszły isto
tnie z pod pióra syna Zebedeusza, to pisząc m usiał on znać
całkiem zapomnieć o jeziorze G enezaret i o wspaniałych roz
m owach, które słyszał nad jego brzegami.
Że m owy zaw arte w czwartej ewangielji nie są doku
mentami historycznemi, ale kompozycjami sporządzonem i
w tym celu, aby drogie autorowi twierdzenia osłonić pow agą
Jezusa, dowodzi okoliczność, że są one zupełnie zgodne
z tern, co zaprzątało um ysły ów czesnych ludzi w Małej Azji.
Kraj ten był właśnie widownią szczególnego rozkwitu filozofji synkretycznej; gnostycyzm już się był narodził. Jan nie
zawodnie czerpał z tego obcego zdroju. Jest możliwe, że po
wypadkach roku 68 (data pow stania Apokalipsy) i 70 roku
(data zburzenia Jerozolimy) sędziw y apostoł płomienną duszę
swoją odwrócił od w iary w bliskie zjaw ienie się Syna Czło
wieczego w obłokach, do mniemań, które go zew sząd ota
czały, a które wielu umiało doskonale uzgodnić z pewnem i
) Np. IV, 1 i n a st.; XV, 12 i nast. Niektóre
Jana, znajdują, się u synoptyków (XII, 16; XV, 20).
Żyw ot J e z u sa .

słowa,

podane

przez

„
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doktrynami chrześcijańskiemu Przypisując te nowe w yobra
żenia Jezusowi, kroczył on zupełnie naturalną drogą. W raz
ze zm ianą otaczającego nas św iata zmieniają się nasze w spo
mnienia; ideał znanej nam osobistości zmienia się w raz
z nami 43). Skoro Jan pojmował Jezusa jako wcielenie praw dy,
przypisyw ał mu w następstw ie także praw dy, do których
sam doszedł.
Jeżeli już mamy nic nie przemilczeć, to powiedzmy, że
prawdopodobnie Jan osobiście do tak odmiennych m niemań
nie doszedł, ale doszło jego otoczenie. Nieraz rodzi się przy
puszczenie, że uczniowie Jana porobili zmiany w jego ew angielji. I rzeczyw iście niektóre ustępy czwartej ewangielji zo
stały dopisane p o te m 43); stosuje się to np. do całego XXI
rozdziału 44), w którym autor najwidoczniej chce uczcić pa
mięć zmarłego Piotra i uprzedzić różne zarzuty, które śmierć
sam ego Jana mogłaby w yw ołać, lub też już w yw ołała (w er
sety 21 — 23: »Tego tedy ujrzaw szy Piotr, rzekł Jezusow i:
Panie! A ten co? Powiedział mu Jezus: T ak chcę, aby został,
aż przyjdę«). W kilku innych miejscach w idać ślady opu
szczeń i poprawek 45).
Niepodobna po upływie tylu wieków rozstrzygnąć w szyst
kich tych pytań a prawdopodobnie spotkałoby nas także dużo
niespodzianek, gdybyśm y teraz jakim ś cudem odsłonili taje
mnice m isteijów szkoły w Efezie, która, jak się zdaje, nieraz
schodziła na manowce. Ale najważniejsze doświadczenie by
łoby tego rodzaju. Przypuśćm y, że ktoś chce skreślić żyw ot
iS) T ak sam o w e w sp om nieniach to w a r z y sz ó w

w y g n a n ia

N a p o le o n

za

m ienił s ię w lib erała, g d y p o p o w ro cie do o jc z y z n y to w a r z y sz e ci zn aleźli się
śród sp o łe c z n o ś c i t e g o ty p u p o lity c z n e g o .
44) W e r s e ty X X , 3 0 — 31 sta n o w iły n iezaw od n ie p ierw otn e za k o ń czen ie
czw artej e w a n g ie lji

(»W ieleć i innych

znaków

u czyn ił

uczniów sw o ich , k tó re n ie s% w ty c h k się g a ch nap isan e.
a b y ście w ierzy li, że Jezu s j e s t C hrystus,
w o t mieli w im ię je g o « ).
VI, 2, 2 2 ; VII, 2 2 .

S yn B o ż y :

Jezu s
A

przed
te

są

o c zy m a
n ap isan e,

a iż b y śc ie w ie rz ą c ,
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Jezusa a nie wyrobił sobie zdania o w artości poszczególnych
ewangielji, że chce się tylko kierow ać uczuciem ; ten na pe
w no w wielu w ypadkach szedłby bardziej za ewangielją Jana,
niż za ewangieljami synoptyków . Ostatnie miesiące życia Je
zu sa rozjaśnia nam tylko Jan ; wiele zdarzeń z dni ostatnich,
tak zagadkowych u synoptyków 46), nabiera praw dopodobień
stw a i możliwości dopiero w interpretacji czwartej ewangielji.
Natomiast wątpiłbym, czy m ożnaby napisać żyw ot Jezusa n a
leżycie, opierając się wyłącznie na przemówieniach, które Jan
przypisuje Jezusowi. T o ciągłe podaw anie siebie za w zór, to
ustawiczne dowodzenie swej myśli, to nieustające argum en
towanie, cała ow a sztuczna inscenizacja, owe długie w yja
śnienia po dokonaniu każdego cudu, ta drew niana a niezgra
bnie ciosana retoryka, która trąca nas tak niemile a nieraz
naw et fałszem uderza o nasze ucho 47), w szystko pominąłby
zupełnie człowiek, obdarzony smakiem, w obec w spaniałych
sentencji synoptyków. Mowy te zostały na pew no skom po
now ane 48), a podają nam słow a Jezusa mniej więcej w tej
formie, jak djalogi Platona przem ówienia S okratesa. Są to
niejako w arjacje m uzyka na tem at zadany. T em at jest pra
wdopodobnie autentyczny; ale w w ykonaniu fantazja artybujała zbyt swobodnie. W idać fakturę, retorykę, jednem
słowem sztukę 49). Dodajmy w końcu, że niema tu naw et
sposobu w yrażania się Jezusa. W yrażenie »królestwo boże«,
tak często używ ane przez m istrza 50), pojawia się tu zale
dwie raz jeden 51). Natom iast wysłowienie Jezusa w czwartej
46) N aprzykład z a p o w ie d ź zdrady Jud asza.
47) P a trz np. II, 2 5 ; III, 3 2 — 33 i d łu g ie d y sp u ty w roz. VII, VIII, IX.
48) C zujem y, że nieraz autor szu ka ty lk o p o z o r u ,
(rozdz. III, V, VIII, XIII i n a st.).

ab y

u m ieścić

m ow ę

49) N ap rzy k ła d r o z. XVII.
50) P r ó c z sy n o p ty k ó w świadczą, je s z c z e
Paw ła, A pokalipsa.

D z ie je

A p o sto lsk ie ,

L isty

św .

51) Jan III, 3, 5.
3*
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ewangielji przypomina zupełnie styl listów Jana; widać, że
autor podczas pisania nie sięgał do wspomnień, ale dał się
unieść w łasnym i to niezbyt oryginalnym myślom. Pojawia
się język całkiem nowy, mistyczny, obcy synoptykom (»świat«,
»prawda«, »życie«, »św iatło«, »ciem ność« etc.). Gdyby Jezus
istotnie tak się w yrażał, tak nie po hebrajsku, nie po ży 
dowsku, tak nie talmudycznie, to jakim sposobem za u w a
żyłby to jeden tylko słuchacz?
Zresztą historja podaje nam przykład bardzo podobny
i w tym w ypadku bardzo pouczający. Sokrates, który, tak,
jak Jezus, sam nic nie pisał, znany jest nam z relacji dwóch
uczniów, Ksenofonta i Platona, z których pierw szy dzięki
sw em u objektywnemu przedstaw ieniu przypom ina synopty
ków, drugi natomiast, dzięki swej silnej indywidualności,
autora czwartej ewangielji. Z jakich pism poznajem y lepiej
Sokratesa: z pism Ksenofonta, czy z djalogów Platona? T u
nie może być dwóch zdań; cały św iat poszedł za Ksenofontem. Ale czy Platon niczego nie uczy o Sokratesie? Czy m o
żna skreślić żyw ot tego mędrca, pomijając zupełnie djalogi
Platona? Któżby śmiał twierdzić coś podobnego! Zresztą po
równanie nie jest tu całkiem ścisłe a w ypada na korzyść
czwartej ewangielji. Autor jej jest bowiem lepszym biografem,
tak samo jak Platon, który, chociaż wkłada w usta Sokra
tesa m owy fikcyjne, przecież zna tak w ażne fakty z jego
życia, o jakich Ksenofont zupełnie nie słyszał.
Nie będę rozstrzygał, kto jest autorem czwartej ew an
gielji; a chociaż chyliłbym się do zdania, że przynajmniej
ow ych mów nie napisał syn Zebedeusza, tą bądź co bądź
będę twierdził, że jest to bezw arunkow o ewangielja ^według
Jana« i to w takim samym sensie, jak pierwsze dwie ewangielje są »według M ateusza«, »według Marka«. Fundam en
tem historycznym czwartej ewangielji jest przedstawienie ż y 
cia Jezusow ego według wiadomości, jakie w tym zakresie
posiadała szkoła Jan a; jest to relacja, udzielona Papiasow i
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przez Aristiona i prezbytera Jana, bez poinformowania go,
źe rzecz istnieje już na piśmie, lub też bez przyw iązyw ania
szczególnej wagi do tej okoliczności. Sądzę naw et, że zda
rzenia z życia Jezusa były lepiej znane tej szkole, niż sy 
noptykom. Posiadała o pobycie Jezusa w Jerozolimie w iado
mości, których tamci nie posiadali. Uczniowie tej szkoły u w a
żali Marka za nieszczególnego biografa i chcieli braki jego
relacji uzupełnić 52). Niektóre ustępy u Łukasza, będące do
pewnego stopnia echem tradycji Janow ych 53), dow odzą zre
sztą, że owe tradycje innym chrześcijanom całkiem nieznane
nie były.
T e wyjaśnienia, jak sądzę, w ystarczą, aby czytelnik
poznał, jakie pobudki mnie skłoniły, aby pisząc żyw ot Je
zusa oprzeć się bardziej na tej lub innej ewangielji. W ierzę
w ogóle w autentyczność czterech kanonicznych ewangielji.
W szystkie pochodzą według mego zdania z pierw szego wieku
i są w mniejszym lub większym stopniu dziełem ludzi, któ
rzy uchodzą za ich autorów ; jedynie różnią się znacznie
między sobą pod względem w artości historycznej. Mateusz
zasługuje przedew szystkiem na wiarę, gdy chodzi o m ow y;
tu znajdujemy owe logje, oparte na żyw ych, jasnych w spo
mnieniach o nauce Jezusa. Słow a te posiadają istotnie jakiś
boski blask, w yróżniają się z tekstu, krytyk pozna je na
pierw szy rzut oka. Kto chce na podstawie ewangielicznej historji stw orzyć jakieś pow ażne dzieło, dla tego owe logje
są kamieniem probierczym. Praw dziw e słow a Jezusa sam e
6*) P apias, cytow . wyżej.
5S) Naprzykład: przebaczenie jaw nogrzesznicy, w szystkie wiadomości
Łukasza o rodzinie z Betanii, charakterystyka Marty odpowiadająca Strjxo'vei
Jana (XII, 2), postać niew iasty

osuszającej włosam i swemi stopy Jezusa, n ie

jasny sposób przedstawienia podróży Jezusa do Jerozolim y, stawienie g o przed
trzema instancjami, wprowadzenie na G olgotę kilku uczniów, charakterystyka
roli Annasza, Kajfasza, zjawienie się anioła w ogrojcu (porów. Jan XII,
2 8 — 29).
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się nam tu objawiają; czujemy ich wibrację śród tego chaosu
tradycji różnej w artości pod względem autentyczności histo
rycznej; sam e się narzucają, sam e zajm ują w opowiadaniu
przynależne miejsce, a w tedy wypukłość ich jest niezró
w nana.
Część narracyjna pierwszej ewangielji, ugrupow ana do
koła tego pierwotnego jądra, nie posiada tej w agi history
cznej. Przym ieszało się tam w zarysach niew yraźnych dużo
legend, owoc pietyzmu drugiej generacji chrześcijańskiej 54).
Ew angielja M arka jest pod tym względem bardziej skończona,
bardziej ścisła, mniej tam baśni, dodanych później. Z pomię
dzy ewangielji synoptycznych jest to dzieło najstarsze, naj
bardziej pierwotne, posiadające najmniej późniejszych domie
szek. Rzeczowe relacje u Marka posiadają ścisłość, której
napróżno szukam y u innych ewangielistów. Podaje on nie
które w yrażenia Jezusa w języku syryjsko-chaldejskim 55).
W idzimy tam cały szereg najdrobniejszych szczegółów, które
m uszą pochodzić od naocznego świadka. Niema żadnych
przeszkód do twierdzenia, iż ten naoczny świadek, który był
tow arzyszem Jezusowi, który go kochał i patrzył na jego
życie zbliska, który zachow ał w pamięci żyw y jego obraz,
nie jest nikt inny, tylko, jak chce Papias, sam Piotr apostoł.
W artość historyczna ewangielji Łukasza przedstaw ia się
znacznie mniej korzystnie. Jest to rzecz czerpana z drugiej
ręki. Przedmiot traktow any tu w sposób bardziej dojrzały.
Słow a Jezusa zostały poddane rozw adze i starannej redakcji.
Niektóre sentencje zaw ierają przesadę, są sfałszow ane 59).
54) Zwłaszcza roz. I i II. Patrz także roz. XXVII,

3 I nast.,

19,

60

w zestaw ieniu z Markiem.
55) V, 31 (»Thalita kumi«— »Dzieweczko, w stań !«); VII, 34 (»Effethah«—
»otwórz s ię !«); XV, 34 (»Eloi, Eloi, lama sahachthani« — »Panie, Panie, cze
muś mnie op u ścił!«).

Mateusz czyni to

tylko raz jeden (»Eli, Eli, lama sa-

bachthank, roz. XXVII, 46).
5e) XIV, 26 (»A hymn odprawiwszy, wyszli na Górę O liw n y). Nauki,
udzielane apostołom (roz. X), cechuje ogrom ne uniesienie.
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Autor nie pisał tego dzieła w Palestynie, pracow ał nad niem
niezaw odnie już po zburzeniu Jerozolimy 57), podaje przeto
szczegóły topograficzne znacznie mniej dokładnie, niż inni
synoptycy; posiada fałszywe w yobrażenie o świątyni, bierze
ją za zw yczajną bóżnicę, za dom modlitwy 58) ; zmienia szcze
góły, aby uzgodnić różne relacje 59) ; modyfikuje ustępy,
które raziły ze w zględu na przesadne już pojęcie o boskości
Jezusa 60); opisuje cuda w sposób przesadny 61); popełnia
błędy chronologiczne 62); nie zna zupełnie języka hebraj
skiego 63); nie cytuje w tym języku ani jednego słow a Je 
zusa, nazw y w szystkich miejscowości podaje w brzmieniu
greckiem. Przychw ycić tu m ożna przy robocie kompilatora,
który nie spisuje tego, co słyszał bezpośrednio od św iadków
naocznych, ale ślęczy nad tekstami, popełniając różne gwałty,
aby je ze sobą uzgodnić. Łukasz posługiwał się praw dopo
dobnie życiorysem sporządzonym przez M arka i logjami spisanemi przez Mateusza. Ale obszedł się z obu źródłami bar
dzo dow olnie; raz łączy dw a zdarzenia w jedną całość, in-r
nym razem z jednego zdarzenia robi dw a 64). O bjaśnia doku
menty nader subjektywnie, nie posiada owego bezwzglę
dnego spokoju M ateusza lub Marka. Jego upodobania i wła
ściwości m ożna określić całkiem ściśle: jest to człowiek po
bożny aż do surowości 65) ; wierzy, że Jezus trzym ał się ści
śle rytuału żydow skiego 66); jest on egzaltow anym dem okratą
" ) XIX, 41, 4 3 — 4 4; XXI, 9, 2 0 ; XXIII, 29.
s8) II, 37; XVIII, 10 i nast.; XXIV, 53.
Ł9) Np. IV, 16 (»I przyszedł do Nazaret, gdzie był w y ch o w a m ).
60) III,

23. Opuszcza z Mat. XIII, 55.

81) IV, 14 (»A w yszła o nim sław a po wszelkiej krainie«); XXII, 43, 44.
®s) Np. odnośnie do Quiriniusa, Lysaniasa, Theudasa.
®9) Porów. Łuk. I, 31 z Mat. I, 21.
M) Np. XIX, 12— 27.
65) XXIII, 56.
6S) II, 21, 22, 39, 41, 42.
F hilosophu m en a VII, VI, 34.

Jest to

rys

znamienny
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i ebionitą, to znaczy, że jest wielkim przeciwnikiem własności
i wierzy w przyszłe w yw yższenie maluczkich 67); w ysuw a
n a pierw szy plan wszystkie opowiadania, w których albo
grzesznik zostaje naw rócony, albo maluczki w yw yższony 68);
nieraz w tym celu przeinacza stare tradycje 69). Zaraz na
pierw szych stronicach podaje szczegółowo legendy o dzie
ciństwie Jezusa, cytuje śpiewy, opisuje obrzędy, co jest ry
sem znamiennym ewangielji apokryficznych. W reszcie, opo
w iadając o ostatnich chwilach Jezusa, przytacza okoliczności
w zruszające i cytuje przepiękne słowa J e z u s a 7ft), których
nie odnajdujemy jednak w najbardziej autentycznych rela
cjach a w których czuć domieszki legendowe. W yjął p ra
w dopodobnie te miejsca z jakiegoś późniejszego tekstu, który
został napisany głównie w celu budzenia uczuć pobożnych.
W obec takiego dokumentu trzeba było, rzecz prosta, z a 
chow ać wielką ostrożność. Krytyk nie może go ani całkiem
odrzucić, ani bezwzględnie przyjąć. Łukasz miał przed oczami
teksty, które nas nie doszły. Jest on nie tyle ew angielistą,
ile biografem Jezusa, »harmonistą«, korektorem w rodzaju
M arcjona i Tatiana. Ale to życioryśnik z pierwszego wieku,
artysta boski, który, niezależnie od tego, co zaczerpnął ze
źródeł najstarszych, maluje nam charakter założy cielą w spo
sób znakomity, z takiem natchnieniem i jasnością, czyni to
tak wypukłe, że mu pod tym względem nie mogą dorów nać
dwaj inni synoptycy. Czytanie jego ewangielji przedstaw ia
67) Przypowieść o bogaczu i Łazarzu. Porów. VI, 20 i nast.; 24 i nast.;
XII, 13 i nast.; XVI w całości; XXII, 35. Porów. D zieje Apost. II, 44— 45 ;
V, 1 i nast.
68) Niewiasta, która namaściła nogi, Zacheusz, nawrócony łotr, przypo
wieść o faryzeuszu i celniku, o synu marnotrawnym.
®9) Np. Marję z Betanii podaje za nawróconą, jawnogrzesznicę.
70) Jezus, płaczący nad Jerozolimą, spływanie krwawym potem, nawró
cony łotr i t. d. Zwrot do niewiast jeruzalemskich (XXIII, 28— 29) mógł po
wstać dopiero po oblężeniu Jerozolimy t. j. po 70 r.
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najwięcej powabu, gdyż tu do tła niezrównanie pięknego
przyłącza się jeszcze znakomite przedstaw ienie spraw y, ar
tyzm podnoszący w rażenie całości a bez poważniejszego po
gwałcenia prawdy.
Możemy tedy powiedzieć, że redakcja pism synopty
cznych przechodziła przez trzy fazy: 1) faza dokum entów
pierwotnych (Xóyt«) M ateusza, Xsyd-^vta ł) Ttpa^sivta Marka), dziś już
nie istniejących; 2) faza stapiania pierwmtnych dokumentów
bez jakiejkolwiek tendencji autorów (obecnie nam znane
ewangielje M ateusza i M arka); 3) faza redakcji tendencyj
nej? przem yślanej, celem uzgodnienia różnych wersji (ewangielja Łukasza). Ewangielja Jana, jak to już zauważyliśm y,
jest dziełem całkiem innego pokroju, niemającem z tamtemi
nic wspólnego 71).
Z ewangielji apokryficznych nie zrobiłem żadnego użytku.
U tw orów tych nie należy bezw arunkow o staw iać na jednym
poziomie z ewangieljami kanonicznemi. Są to płytkie i dzie
cinne rozszerzenia ewangielji kanonicznych, ale nic w arto
ściowego do nich nie dodają. Zebrałem natom iast starannie
zachow ane u ojców kościoła szczątki starych ewangielji, ce
nionych niegdyś na równi z kanonicznemi, obecnie zaginio
nych, jak ewangielja według Hebrajczyków, ewangielja w e
dług Egipcjan, i znane ewangielje Justyna, Marcjona, T a 
tiana. Zw łaszcza dwie pierwsze są bardzo w ażne, gdyż po
dobnie jak logje M ateusza zostały napisane po aram ejsku;
może były one odmianą ewangielji tego apostoła, gdyż po
tem zostają ewangielją Ebionitów, t. j. owej drobnej gminy
chrześcijańskiej, osiadłej w Batanei, gdzie zachow ał się ję
zyk syryjsko-chaldejski i gdzie prawdopodobnie ród Jezusa
istniał dalej. Ale trzeba przyznać, że w tym stanie, w jakim
nas doszły, przedstaw iają dla badacza znacznie m niejszą
w artość, niż ewangielja M ateusza.
71) D o synoptyków t, j. do tych, których należy rozpatrywać
zalicza się właśnie Mateusza, Marka i Łukasza. (Przyp. tłom acza).

razem,
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T eraz, jak przypuszczam , każdy zrozumie, dlaczego przy
znaję ewangieljom tak doniosłe znaczenie historyczne. Nie są.
to ani życiorysy w rodzaju Sw etoniusza, ani zmyślone le
gendy w rodzaju F ilostrata; są to legendowe życiorysy. Przy
równałbym je do legend o świętych, do życiorysów Plotyna,
Proclusa, Izydora i innych tego rodzaju pism, w których
miesza się ze sobą praw da historyczna z chęcią przedsta
wienia w zorów cnoty. Cechą znam ienną w szystkich podo
bnych utw orów gminnych jest niedokładność, która i tu w y 
stępuje wyraźnie. Przypuśćm y, że mniej więcej w połowie
XIX stulecia trzech albo czterech żołnierzy francuskich z epoki
cesarstw a, i to każdy dla siebie, poczęło ze wspom nień w ła
snych kreślić życiorys Napoleona. Relacje ich będą na pew no
roiły się od błędów i pow ażnych sprzeczności. Jeden umie
ściłby W agram przed M arengo; drugi pouczałby nas może
z całym spokojem, że Napoleon wypędził z Tuillerów rząd
Robespierra; trzeci przemilczałby najw ażniejsze w ypraw y. Ale
jedno uderzałoby z tych pism naiw nych praw dą ży w ą: cha
rakter bohatera, wrażenie, które w yw arł na swem otoczeniu.
W tym też sensie podobne opisy gminne miałyby znaczenie
donioślejsze, niż pow ażna, oficjalna historja. T o samo da
się powiedzieć o ewangieljach. Zajęte w yłącznie charaktery
styką przymiotów m istrza, opisem jego cudów, należytem
wyłożeniem jego nauki, nie dbają zresztą o to w szystko, co
się z duchem Jezusa nie łączy. Sprzeczności co do czasu,
miejsca i osób, uchodziły za rzecz m ałow ażną; bo chociaż
ze słów Jezusa biło natchnienie, nikt go jednak nie przypi
syw ał autorom. Ci uchodzili tylko za zw yczajnych pisarzy,
którzy mieli jedno do spełnienia: nie opuścić nic z tego, co
wiedzieli 72).
Do podobnych wspomnień m usiała się przym ieszać nie
raz pow zięta z góry, czysto osobista tendencja. T o i owo
7a) Papias, ustęp cytow any wyżej.
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znow u, zw łaszcza u Łukasza, zostało wym yślone, aby lepiej
uwidocznić niektóre ry sy Jezusa. Fizjonom ja jego zmienia
się bowiem z każdym dniem. Gdyby Jezus nie uległ tym
przekształceniom, byłby jedynym w historji wyjątkiem. Le
genda o Aleksandrze poczęła się tw orzyć, nim w ygasło po
kolenie jego tow arzyszów broni; natom iast legenda o F ran 
ciszku z A ssyżu poczęła się tw orzyć jeszcze za życia tego
świętego. T ak sam o w ciągu 20 do 30 lat po śmierci Jezusa
rozpoczęło się szybkie przekształcenie wspomnień o nim, aż
wreszcie cała jego b io g rafa zamieniła się zupełnie w idealną
legendę. Śmierć doskonałego człowieka jest otoczona aureolą
doskonałości, zam ienia go w istotę bez plamy dla tych, któ
rzy go kochali. Nietylko tedy chciano dać potomnym w ize
runek mistrza, ale i ukazać go nam w całej świetności. W y 
myślono wiele zdarzeń, aby udowodnić, że spełniły się w nim
w szystkie przepowiednie m esjanistyczne. Ale fakt ten, choć
bardzo w ażny, nie w yjaśnia w szystkiego. Żadne dzieło ż y 
dowskie z ow ych czasów nie pow iada w yraźnie, jakie mia
nowicie proroctw a spełniły się przez przyjście Mesjasza.
Ewangieliści w wielu w ypadkach robią aluzje m esjanistyczne
z taką rezerw ą, że z konieczności rodzi się przypuszczenie,
iż to nie były mniemania przyjęte powszechnie. Niebawem
jednak poczęto rozum ow ać: »Mesjasz powinien był zrobić
to a to; Jezus był M esjaszem ; zatem Jezus zrobił to«. P o
tem rozum ow ano na odw rót: »To i owo zdarzyło się Jezu
sow i; Jezus był M esjaszem ; więc to lub owo musiało się
było zdarzyć Mesjaszowi« 73). Zbyt proste w yjaśnienia będą
zaw sze fałszyw e przy analizowaniu tych głębokich w ytw o-

7S) Patrz np. Jan XIX, 23 — 24:

Żołnierze tedy, gdy go ukrzyżowali,

wzięli szaty je g o (i uczynili cztery części, każdemu żołnierzowi część) i suknię.
A była suknia nie szyta, od wierzchu całodziana.

Mówili tedy jeden do dru

giego: Nie krajmy jej, ale rzućmy o nią, lo sy , czyja ma b yć; iżby się pismo
wypełniło, m ówiące: ^Podzielili sobie szaty moje, a o suknię moją rzucili lo s« .
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rów uczucia ludowego, które swem bogactwem i swoją wie
lostronnością urągają wszelkim systemom.
Nie potrzeba chyba dodawać, że na podstawie takich
dokumentów chcąc dać tylko prawdę bezsprzeczną, należało
rzecz traktować jedynie w rysach ogólnych. Prawie we w szyst
kich historjach starożytnych, nawet mniej legendowych, niż
ta, zagłębianie się w szczegóły rodzi zawsze wątpliwości bez
końca. Gdy mamy przed sobą dwie relacje o jednem zda
rzeniu, to bardzo rzadko są one ze sobą w zgodzie. Czyż
nie są tedy uzasadnione wątpliwości, gdy posiadamy tylko
jeden jedyny dokument? Możemy twierdzić z całą stanowczo
ścią, że z wszystkich mów i rozmów, zanotowanych przez
historyków, ani jedna nie jest autentyczną. Czyż towarzy
szyli sławnym ludziom stenografowie dla chwytania na pa
pier wszystkich ich aforyzmów ? Czyż kroczył wciąż za nimi
jakiś kronikarz, notujący wyraz ich twarzy, chód, stan uczu
cia? Spróbujmy z całą dokładnością ustalić jakiś dzisiejszy
fakt; okaże się to niemożliwem. Dwaj naoczni świadkowie
opowiedzą jedno i to samo zupełnie inaczej. Ale czyż dla
tego należy odrzucić całą relację i pozostawić tylko nagi
fakt? To zabiłoby historję. Jestem przekonany, że z wyją
tkiem jakichś krótkich, wrażających się łatwo w pamięć sen
tencji, żadna z zapisanych u Mateusza mów nie jest dosło
wnie zanotowaną mową Jezusa, gdyż nie leżą przed nami
stenografowane protokuły. Natomiast chętnie przyznaję, że
cudowny opis mąk Jezusa zawiera cały ogrom prawdopodo
bieństwa. Czyż mielibyśmy jednak, przedstawiając życie Je
zusa, opuścić te mowy, które tak malują jego fizjonomję du
chową, i ograniczyć się tylko do tego, co powiedział Tacyt
i Józef Flawjusz: »że został skazany na śmierć przez Piłata
z poduszczenia kapłanów«? To byłaby większa nawet nie
ścisłość, niż uznanie tych wszystkich przekazanych nam
przez ewangielje szczegółów za zupełnie autentyczne. Szcze
góły te nie są prawdziwe dosłownie; ale one są prawdziwe

45

w znaczeniu w yższem ; one są prawdziwsze od nagiej prawdy,
one są bowiem wyrazem prawdy podniesionej do wyżyny idei.
Ktokolwiekby mniemał, że zbyt wielkie znaczenie przy
pisuję relacjom przeważnie legendowym, niechaj weźmie pod
uwagę to, co zaraz powiem. Cóż pozostałoby nam z życio
rysu Aleksandra, gdybyśmy chcieli trzymać się tylko tego,
co jest absolutnie pewne? Nawet pod niejednym względem
błędna tradycja zawiera cząstkę prawdy, której historja
lekceważyć nie powinna. Nie uczyniono zarzutu Sprengerowi, że kreśląc żywot Mahometa przywiązywał tyle wagi
do hadith czyli do ustnej tradycji o proroku i że nieraz
wkładał bohaterowi w usta słowa, zaczerpnięte tylko z tego
źródła. A przecież tradycje tyczące Mahometa nie mają cech
bardziej historycznych, niż mowy i opowiadania ewangielistów. Tradycje te zostały spisane między 50 a 140 rokiem
Hedżiry. Przy kreśleniu historji sekt żydowskich poprzedza
jących chrześcijaństwo lub bezpośrednio po niem powstałych,
każdy bez wyrzutów sumienia będzie cytował maksymy,
które Hillelowi, Szamai i Gamalielowi włożyła w usta Miszna
i Gemara, choć wielkie te kompilacje powstały dopiero w wiele
lat po ich śmierci.
A gdyby ktoś mniemał, że zadaniem historyka jest po
dawać odziedziczone dokumenty bez krytycznego rozbioru,
to mu odpowiem, że jest to wręcz niemożliwe. Te cztery za
sadnicze dokumenty są z sobą w rażącej sprzeczności; nie
raz prostuje je Józef Flawjusz. Musimy wybierać. Ponieważ
jedno i to samo zdarzenie nie mogło się odbyć w sposób
odmienny, ani też w sposób niemożliwy, to jeszcze nie ra
cja kazać być historji filozoiją a priori. Jeżeli posiadamy
różne relacje o jednem zdarzeniu, jeżeli łatwowierność po
czyniła domieszki bajeczne, to jeszcze nie wolno historykowi
uważać samego zdarzenia za b a śń ; winien on właśnie z całą
ostrożnością analizować teksty i postępować indukcyjnie. T y
czy to zwłaszcza wszystkich relacji o cudach. Opowiadania
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te objaśniać, lub przedstaw iać je jako legendy, to nie jest
jeszcze okaleczaniem faktów w imię teorji; wychodzi się
właśnie z obserwacji sam ych faktów. Z w szystkich cudów,
które nam podaje historja starożytna, ani jeden nie pow tó
rzył się w w arunkach naukow ych. Postrzeżenie, które ani
razu nie zostało zbite, poucza nas, że cuda zdarzają się tylko
tam, gdzie się w nie wierzy. Nie zdarzyły się one nigdy w o
bec ludzi, którzy posiadali kwalifikacje stwierdzenia czegoś
podobnego. A kwalifikacji na to nie posiada ani tłum, ani
tak zw ani »ludzie światowi*. Badanie naukow e w ym aga
wielkiej ostrożności i długich ćwiczeń. Ileż to razy w n a
szych czasach »ludzie światowi« dali się omamić czczemi
i dziecinnemi kuglarstw am i! Cudowne zdarzenia, których pra
w dziw ość zaśw iadczyły całe miasteczka, zostały dzięki ści
słemu śledztwu skierow ane do sądów 74). A jeżeli dziś żaden
cud nie ostoi się przed skalpelem krytyki, czyż nie jest pra
wdopodobne, że to samo stałoby się z cudownemi rela
cjami gminnemi czasów ubiegłych, gdybyśm y tylko mogli
zbadać je dokładniej?
A więc w ypędzam y wszelki cud z historji nie w imię
tej lub owej nauki, ale w imię odwiecznej praw dy. Nie po
w iadam y: »Cud jest rzeczą niem ożliwą«; mówimy tylko:
»nie było cudu stwierdzonego naukowo«. Przypuśćm y, że
w czasach teraźniejszych pojawi się jakiś cudotw órca i że
będzie nam dana gw arancja, iż rzecz w arto zbadać bliżej;
przypuśćm y, że ów cudotw órca głośno ośw iadcza się z go
tow ością w skrzeszenia um arłego; cóżby tedy uczyniono ? W ydelegow anoby komisję, złożoną z fizjologów, fizyków, che
mików, historyków. Komisja ta w ybrałaby trupa, stwierdzi
łaby najpierw, że to istotnie trup; następnie w yznaczyłaby
salę, w której miałoby się odbyć dośw iadczenie; w reszcie nie
74) P atrz » G a zette d es Tribunaux« z 10 w rześnia i 11 listo p a d a 1851 r.,
ora z z 2 8 m aja 1 8 5 7 .
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pominęłaby żadnej ostrożności, aby wszelka wątpliwość zo
stała usunięta. Gdyby w takich warunkach wskrzeszenie zo
stało dokonane, posiadałoby ono cechy prawdopodobieństwa,
niemal pewności. Ale ponieważ cechą znamienną doświad
czenia jest to, że trzeba je umieć powtórzyć, ponieważ zre
sztą powtórzyć można, co się już raz zrobiło, zwłaszcza, że
przecież cud nie może przychodzić z trudnością, przeto zażądanoby od cudotwórcy, aby cud swój powtórzył w innych
warunkach, w innem miejscu i z innym trupem. Gdyby i tym
razem cud się udał, mielibyśmy przed sobą dwie ewentual
ności: pierwsza, że zdarzają się w świecie rzeczy nadprzy
rodzone; druga, że niektóre osoby posiadają władzę czynie
nia czegoś podobnego. Ale każdy wie, że jeszcze się w ta
kich warunkach cud nie zdarzył; że dotąd każdy cudotwórca
sam obierał miejsce, przedmiot doświadczenia, środowisko
i publiczność; że owe cuda przeważnie dotwarzał gmin
a posteriori, który czuł niepohamowaną żądzę dopatrywania
się w wielkich czynach i w wielkich ludziach pierwiastku
nadprzyrodzonego. Krytyka historyczna musi tedy tymczasem
przyjąć zasadę, że nie można relacji o cudach uznawać za
prawdziwą, gdyż polega ona albo na łatwowierności, albo
na oszustwie, a rzeczą historyka jest zbadać, co w tej re
lacji jest prawdą a co kłamstwem.
Oto podstawy, na których się opierano przy pisaniu tej
książki. Nie poprzestałem na studjowaniu tekstów, czerpa
łem światło jeszcze z innego źródła, zwiedziłem bowiem arenę
dziejową tych zdarzeń. Wyprawa naukowa w celu zbadania
starożytnej Fenicji, której przewodniczyłem w roku 1860
i 1861 75), była powodem mego osiedlenia się na granicy
Galilei i dała mi możność odbywania częstych po niej po
dróży. Zwiedziłem ziemie ewangieliczne we wszystkich kie75) Książka, opisująca wyniki tej wyprawy, jest już pod prasą.
sion de Phśnicie* 1864— 1874, 9 części — przyp. tłom .).

(»Mis-

runkach; zwiedziłem Jerozolimę, Hebron, Sam arję; nie o p u 
ściłem żadnej miejscowości, mającej zw iązek z historją Je
zusa. Owóż ta historją, która z biegiem czasu zamienia się
dla n as w coś nieuchwytnego, w coś, co w isi w obłokach,
przybrała potem dla mnie kształty tak konkretne, że mnie to
napełniło zdumieniem. U derzająca zgodność tekstów z cha
rakterem krainy, cudow na harmonja pomiędzy ideałem ew angielicznym a ziemią, która stanow iła jego tło, w szystko to
podziałało na mnie jak objawienie. Miałem przed oczami ja 
kąś piątą ewangielję, podartą wprawdzie, ale czytelną, i w tedy
z opowiadań M ateusza i Marka wyłoniła się ku mnie nie ja 
kaś istota abstrakcyjna, o której m ożnaby powiedzieć, że
nigdy nie istniała, ale olbrzymia postać ludzka, która żyła,
która działała. P rzybyw szy latem do Gaziru na Libanie w celu
odpoczynku, począłem szkicow ać pobieżnie obraz tego, co
widziałem i ow óż pow stała w ten sposób niniejsza książka.
Kiedy surow y los zmusił mnie do przedw czesnego w yjazdu,
brakło zaledwie kilka kartek do zupełnego ukończenia. W ięc
książka ta pow stała w najbliższem sąsiedztw ie okolic, gdzie
się Jezus narodził i gdzie żył. Od chwili mego pow rotu pra
cowałem nad nią dalej bez przerw y, obstaw iony księgami,
spraw dzając w szystkie szczegóły owego szkicu, nakreślonego
pospiesznie w chacie Maronity.
Może mi ktoś zarzuci, że niepotrzebnie obrałem formę
biografji. Kiedy po raz pierw szy zamierzyłem nakreślić historję początków chrześcijaństwa, chciałem podać tylko historję
doktryn z zupełnem prawie wyłączeniem ludzi. W tedy Jezus
miał być tam zaledwie w ym ieniony; chciałem w ykazać, jak
idee, zw iązane z jego imieniem, kiełkowały i rozpleniły się
po świecie. Ale od tego czasu zrozumiałem, że historją prze
cież nie mogła być jakąś igraszką abstrakcji, że w niej lu
dzie więcej znaczyli, niż teorje. Reformacji nie stw orzyła ta
lub inna zasada: ale Luter, ale Kalwin. Św iat Parsów , Hel
lenów, Żydów mógł się był różnie ukształtow ać; nauka o zm ar-
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tw ychw staniu i o Słowie mogła się była przez wieki rozw i
jać a mimo to nie zdobyć się na ów jeden płodny, wielki
czyn, zw any chrześcijaństwem. Czyn ten, to dzieło Jezusa,
świętego Pawła, świętego Jana. Nakreślić historję Jezusa,
świętego Pawła, świętego Jana, to znaczy nakreślić histoiję
pow stania chrześcijaństw a. W szystko, co się przed nimi działo,
weszło w zakres mej pracy tylko o tyle, o ile służyło do
wyjaśnienia tych postaci nadzw yczajnych, które, rzecz pro
sta, musiały stać z przeszłością w ścisłym zw iązku.
Gdy się chce odtw orzyć wielkie postaci dni minionych,
trzeba nieraz zgadyw ać, trzeba staw iać hypotezy. Życie wiel
kiego człowieka stanow i jakąś organiczną całość a nie zle
pek drobnych zdarzeń. Całość tę trzeba należycie odczuć.
T u doskonałym przewodnikiem może być zasada, którą się
kieruje sztuka; tu przydałby się zaiste ów subtelny sm ak
Goethego. P odstaw ą sztuki jest stw orzyć system at żyw y,
którego poszczególne części wzajemnie się uzupełniają. Przy
takiej pracy, jak niniejsza, najlepszą w skazów ką, że się
uchwyciło w ątek praw dy, jest to, gdy się uda różne teksty
tak połączyć, że tw orzą całość logiczną, prawdopodobną, n a
turalną. T rzeba ciągle wrzyw ać na radę owe tajemne praw a
życia, praw a ruchu w ytw orów organicznych, praw a odcieni;
tu nie chodzi o przedstawienie strony materjalnej, dziś dla
nas poprostu niedostępnej; tu trzeba przedstaw ić duszę historji; chodzi zatem nie o praw dziw ość szczegółów, ale
o praw dziw ość ogólnego w rażenia, o praw dę barw y. Strze
żmy się klasycyzm u; fakty, o które tu chodzi, żyły, istniały,
oddziaływały. Jeżeli nie zdołam y ich w ten sposób przedsta
wić, to widocznie nie pojęliśmy ich dostatecznie, nie spoj
rzeliśmy na nie z właściwej strony. Przypuśćm y, że ktoś
chciałby na podstaw ie starożytnych opisów odtworzyć Minerwę Fidjasza. Gdyby dał nam coś sztucznego, suchego,
odpychającego, jakiż wniosek należałoby stąd w yprow adzić?
Tylko jeden: że owe opisy w ym agają interpretacji artystyŻ yw ot Jezuaa.

so
cznej, że należy je studjow ać z miłością, dopóki z nich nie
wyłoni się ku nam jedność harmonijna we w szystkich szcze
gółach. A czy mielibyśmy w tedy pew ność, że odtworzyliśm y
ów posąg grecki pod każdym względem wiernie ? Bynajmniej.
Ale nie stworzylibyśm y przynajmniej jego k a ry k a tu ry : dali
byśm y ogólne w rażenie dzieła, odtworzylibyśm y jedną z form,
w której dzieło to istnieć mogło.
T o poczucie organicznej całości było mi tedy najw ier
niejszym przewodnikiem. Już samo czytanie ewangielji w y 
starcza dla stwierdzenia, że choć autorowie ich mieli w duszy
praw dziw y zarys żyw ota Jezusa, nie kierowali się ścisłą chronologją. Papias mówi nam to w yraźnie 76). T akie zw roty, ja k :
»W on czas«... »potem«... »wtedy«... »a gdy się to stało«
etc. służą tylko do połączenia w jedną całość różnych opo
wiadań. Pozostaw iając owe zdarzenia opisane przez ewangielje w ich pierwotnym nieładzie, nie napisałoby się historji
Jezusa, jak nie napisałoby się historji sławnego męża, gdyby
się w jego życiorysie pomieszało listy i fakty z epoki mło
dzieńczej z listami i faktami epoki zupełnej dojrzałości. Koran,
będący także m ieszaniną bez zw iązku dokum entów z różnych
chwil życia Mahometa, odsłonił swoje tajemnice oczom genjalnej krytyki; oznaczono z całą niemal pew nością, w ja 
kim chronologicznym porządku pisma te powstały. Daleko
trudniej w ykryć ten porządek w ewangieljach, albowiem dzia
łalność publiczna Jezusa trw ała o wiele krócej i była mniej
bogata w zdarzenia, niż życie założyciela Islamu. Ale usiło
w anie odnalezienia nici przewodniej w tym labiryncie nie n a
leży uw ażać za czczą stratę czasu. Nie polega na błędzie
przypuszczenie, że tw órca nowej religji, rozpoczynając sw e
dzieło, przyczepia je do sentencji, które były w obiegu, i do
zw yczajów , które były na czasie; że skoro się rozwinie,
skoro stanie się istotnie panem sw ych myśli, pocznie prze76) Cytow. wyżej.
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mawiać spokojnie, z poezją, unikając wszelkich sporów, pe
łen słodyczy i poczucia wolności; że się następnie wobec
opozycji uniesie, zapali, że wreszcie tę opozycję pocznie gromić. Takie fazy widać wyraźnie w Koranie. To samo wi
dzimy u synoptyków, przedstawione w sposób nader sub
telny. Czytajmy tylko uważnie mowy zapisane u Mateusza
a postrzeżemy doskonale tę gradację. Wtedy każdy mi przy
zna, że postępowałem bardzo ostrożnie przy kreśleniu różnych
faz rozwoju idei Jezusa. Czytelnik przekona się, że poszcze
gólne rozdziały niniejszej książki są tylko cięciami analizy,
których wymagało zbadanie myśli głębokiej a zawikłanej.
Jeżeli umiłowanie przedmiotu może się przyczynić do
jego zrozumienia, to chyba każdy mi przyzna, że tego w a
runku bynajmniej mi nie brakowało. Kto chce skreślić historję
jakiejś rełigji, ten musiał kiedyś w nią wierzyć (inaczej bo
wiem nie pojąłby nigdy tego, co dusze ludzkie koiło i za
chwycało); ale następnie nie może już w nią wierzyć bez
względnie; wiara bezwzględna nie da się połączyć z histopisaną szczerze. Ale miłość może istnieć bez wiary. Mo
żna nie uznawać form, w które cześć ludzka została zakuta,
a mimo to rozkoszować się istotą piękna i dobra, którą ta
cześć otacza. Żadne ze zjawisk przemijających nie wyczer
puje boskości; Bóg objawiał się przed Jezusem, Bóg objawi
się i po nim. W ludzkiem sumieniu Bóg objawia się zawsze
w jednakowy sposób, tylko pozornie różny. Przeto Jezus nie
należy wyłącznie do uczniów swoich. Każdy otacza go czcią,
kto ma jeno serce ludzkie. Chwała jego nie polega na wy
łączeniu go z historji; przeciwnie, oddaje mu się hołd bez
porównania większy wykazując, że bez niego nie możnaby
w ogóle historji pojąć.

4*

ŻYWOT JEZUSA.

ROZDZIAŁ I.
Stanowisko Jezusa w dziejach powszechnych.
Najw ażniejszym wypadkiem w dziejach św iata był prze
wrót, wskutek którego najlepsza cząstka ludzkości odłączyła
się od religji starożytnych, objętych jednem a nieścisłem m ia
nem pogaństw a i przyjęła religję, opartą na jedności Boga,
na Trójcy i na wcieleniu Syna Bożego. N aw racanie św iata
trw ało niemal tysiąc lat. Samo kształtow anie się nowej reli
gji zajęło prawie trzy wieki. Przew rót ten rozpoczął się od
zdarzenia, które się rozegrało za panow ania dw óch cezarów
rzymskich, Oktaw jana Augusta i T yberjusza. Żył w tedy czło
wiek, który dzięki przymiotom duszy w yrósł nad w spółcze
sn y ch , który śmiałem wystąpieniem sw ojem i wpojeniem
w serca bliźnich uczucia miłości stw orzył niejako przedmiot
przyszłej religji wszechludzkiej i w ytknął jej drogę.
Z chwilą, gdy osobnik ludzki począł się różnić od zw ie
rzęcia, staw ał się religijnym, to znaczy, źe postrzegał w przy
rodzeniu coś, co w ybiega po za rzeczyw istość, a w sobie
poczuwał coś, co przekracza próg śmierci. Ale to postrze
żenie i to poczucie przez tysiąc lat schodziło na dziwnie
obłędne manowce. U wielu szczepów pozostało ono na za w 
sze pogrążone w najciemniejszych gusłach i czarach, jak to
widzimy dotąd w różnych częściach Australji. U innych ple
mion znalazło swój w yraz w haniebnych rzeziach ludzi na
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ofiarę bogom, w yciskając np. charakterystyczne piętno na
starożytnej religji Meksyku. Gdzieindziej wreszcie zamieniło
się na czysty fetyszyzm, na cześć oddaw aną różnym przed
miotom, którym przypisyw ano siłę nadprzyrodzoną. Jak po
pęd miłosny, który niekiedy najlichszego człowieka dźwiga
w ysoko nad codzienność, ale też często strąca go w otchłań
barbarzyństw a i zbrodni, taksam o uczucie religijne przez
całe szeregi wieków było rakiem, toczącym ludzkość, rakiem,
którego, zdaniem ludzi rozumnych, trzeba było wyciąć, gdyż
rodził okropne obłędy i zbrodnie.
Św ietna cywilizacja, która zakwitła jeszcze za bardzo
odległej starożytności w Chinach, Babilonie i Egipcie udosko
naliła także pod niejednym względem religję. Chińczycy dzięki
swem u rozsądkow i doszli dość wcześnie do pewnej miary,
która ich ustrzegła od pow ażnych zboczeń. Religja u nich
nie miała stron ani dodatnich, ani ujemnych. Pozostała ona
w tyle po za wielkimi prądam i dążeń ludzkich. Religje Babilonji i Syrji były zaw sze bardzo zmysłowe. Dopóki zupełnie
nie zaginęły, co nastąpiło w IV albo V wieku naszej ery,
były poprostu szkołami niemoralności, z których jednakow oż
w skutek w yobrażeń poetyckich od czasu do czasu strzelał
jakiś prom yczek na św iat boży. Egipt znow u, pomimo po
zornego fetyszyzm u, zdobył się dość wcześnie na m etafizy
czne dogm aty i podniosłą symbolikę. W ątpić jednak należy,
czy w yw ody subtelne owej teologji były oryginalne. Jasno
m yślący rozum ludzki nie przybierał nigdy sw ych w yobrażeń
w sym bole; doszukujemy się ich często w starych mistycz
nych obrazach, których sens dla nas zaginął, gdy pomimo
długiego rozw ażania nie możemy się zgodzić na to, by umysł
ludzki lubował się w jakiemś niesm acznem dziwadle. Zresztą
w iara nie przybyła do ludzkości z Egiptu. To, co po wielu
przeobrażeniach przymieszało się do religji chrześcijańskiej
z Egiptu i Syrji, stanow i formy bez znaczenia i domieszki,
jakie m ożna odnaleść zaw sze, naw et w kulcie najbardziej
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oczyszczonym z naleciałości. Główną w adę tych religji sta
nowił ich charakter zabobonny; obwiesiły one ludzkość nie
zliczoną ilością amuletów i talizm anów, nic praw ie ponad to
nie zrobiwszy. Żadna wielka idea etyczna nie mogła błysnąć
śród ludów, deptanych od wieków przez despotyzm i przez
jego instytucje, pętające wszelki polot indywidualny je 
dnostki.
Poezja duszy, wiara, wolność, praw ość charakteru, po
święcenie — w szystko to zbudziło się w ludzkich duszach
dopiero wtedy, gdy na arenę dziejow ą w ystąpiły dwie wiel
kie rasy, dwie matki dzisiejszej ludzkości, rasa indo-europejska i semicka. Pierwsze pędy religijne rasy indo-europejskiej
posiadały przew ażnie cechy naturalistyczne. Ale był to natu
ralizm głęboki, uduchow niony; człowiek objął w uścisk go
rący całe przyrodzenie, czując w sobie poezję nieskończo
ności, odgadując to, co następnie genjusz celtycki i germański
wypowiedział ustami Szekspira i Goethego. T u nie chodziło
o w yrozum ow aną religję i obm yśloną m oralność; tu chodziło
o w yraz dla żałości, dla najskrytszych uczuć, dla rozbudzo
nej wyobraźni. A przedew szystkiem chodziło o coś niesły
chanie po w ażn eg o : o podwaliny etyki i religji. Ale tym cza
sem jeszcze z tej strony w iara do piersi ludzkich spłynąć nie
mogła, gdyż owe starożytne kulty nie zdołały się wyzwolić
z w ielobóstwa i dojść do jakiegoś w yraźniejszego symbolu.
Braminizm dożył naszych dni tylko dlatego, że w skutek szcze
gólnego w ypadku dożyły do dni naszych Indje. Buddaizm
także pomimo sw ych usiłowań nie podbił Zachodu. Druidyzm
zachow ał charakter wyłącznie narodow y, pozbaw iony zn a
czenia ogólniejszego. Nowatorskie zapędy Hellenów, jak orficyzm, misterje, nie dostarczyły dla duszy dostatecznej karmy.
Jedna Persja zdobyła się na religję dogm atyczną, niemal m o
noteistyczną i o rozumnej organizacji; w szelako jest m o
żliwe, że ją w całości łub w części przejęła skądinąd. Zre
sztą św iata nie nawróciła, przeciwnie, sam a została naw ró-
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coną, gdy Islam, głoszący jedynobóstwo, przekroczył jej
granice.
Religję dała ludzkości — rasa sem icka1). Jej się ten za
szczyt należy. Zdała od rozgwaru dziejowego, zdała od w y
uzdania zepsutego już na owe czasy świata, w cichej samotni
namiotu beduin-patrjarcha obmyśliwał wiarę dla ludzkości.
Na czem polegała jego wyższość? Na tern, że stronił od lu
bieżnego kultu Syrji, że mu wystarczał prostaczy rytuał, że
nie potrzebował świątyni, że mu struganych lub ciosanych
bałwanów zastąpiło pospolite »Terafim«. Z pomiędzy w szyst
kich koczujących szczepów semickich »dziecię lzraela« zo
stało wybrane do wielkich przeznaczeń. Zadawnione stosunki
z Egiptem, od którego lud izraelski przejął prawdopodobnie
do swej religji niektóre domieszki natury czysto zewnętrznej,
wzmocniły w nim tylko wstręt do bałwochwalstwa. Jego »Za
kon-*, czyli Tora, w czasach bardzo odległych wyryty na ta
blicach kamiennych a przypisywany wielkiemu oswobodzicielowi ludu, Mojżeszowi, zawierał w porównaniu z urządzeniami
państwowemi Egiptu i Chaldei, silne zarodki społecznej rów 
ności i obyczajności. Przenośna arka przymierza stanowiła
jedyny jego sprzęt religijny; składał do niej święte naczynia,
relikwje swoje a przedewszystkiem »Księgę«, wiecznie otwartą
Księgę Rodzajów2), do której jednak rzadko coś zaciągano.
Ród, który został wybrany do czuwania nad arką przymie
rza, doszedł niebawem do wielkiego znaczenia, tern bardziej,
że w jego właśnie rękach spoczywała owa »Księga« a zatem
i władza z niej płynąca.
*) W ypada

zaznaczyć,

że tem

określeniem

ludy, które się posługiwały lub posługują, jednym
języków .

obejmuje się
z

tak zwanych

zazwyczaj
semickich

Określenie to je st właściwie tak błędne, jak n. p. określenie »styl

gotycki* albo »liczby arabskie«, których to określeń wci%ż się używa dla uni
knięcia nieporozumień, choć bezzasadność ich dawno udowodniono.
s) I. Samuelowe X, 2 5 : »Tedy powiedział Samuel ludowi prawo królew
skie, i spisał je na księgach, które p ołożył przed Panem*.
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Wszelako nie z tego źródła trysnęła przyszłość; kapłan
hebrajski nie różnił się bardzo od innych kapłanów staroży
tności. Nad resztą ludów, urządzonych teokratycznie, Izrael
górował głównie tem, źe znaczenie jego kapłanów gasło wo
bec indywidualnej inspiracji. Każde plemię koczownicze miało
oprócz kapłanów swego »nabi« czyli proroka, coś w rodzaju
żywej wyroczni, do której zwracano się po radę we wszel
kich sprawach zawilszych, wymagających szczególnej by
strości w rozsądzeniu. Owi izraelscy Nabi, złączeni w grupy
czyli szkoły, rozporządzali wielkimi wpływami. Będąc rzecz
nikami starego ducha demokratycznego ludu, wrogami boga
czów, przeciwnikami wszelkiej organizacji politycznej, która
upodobniłaby Izraela do innych ludów, stali się zaiste narzę
dziem wywyższenia religji żydowskiej nad inne religje. Pod
sycali zawsze najdalej idące nadzieje, a gdjr lud wskutek ich
rad niepolitycznych popadł pod władzę asyryjską, głosili, iż
lud ten kiedyś założy potężne państwo, że Jerozolima będzie
stolicą świata a cała ludzkość zostanie żydowską. Ową Je
rozolimę wraz z świątynią przedstawiali jako miasto, stojące
na wyniosłej górze, dokoła którego zgromadzą się wszystkie
narody; będzie ona wyrocznią, która ogłosi prawo powsze
chnie obowiązujące; będzie stolicą idealnego państwa, w którem plemię ludzkie, zgodzone przez Izraela, odnajdzie raj
ziemski 3).
Już z niewiadomych ust popłynęły głosy, wielbiące mę
czeństwo i sławiące potęgę »syna boleści«. Śpiewak jakiś,
natchniony przez jednego z owych wielkich męczenników,
którzy, jak Jeremiasz, krwią swoją zrosili ulice Jeruszalaim,
s) Izajasz II, 2: »I stanie się w ostateczne dni, iż będzie p rzy g o to 
wana góra domu Pańskiego na wierzchu gór, i w yw yższy się nad pagórki,
a zbieżą, się

do niej w szyscy n arod ow iec; patrz

rozdz. LX i nast., wreszcie Micheasza IV,

także rozdz. XL i nast.,

1 i nast.

Należy

pamiętać, że

drugą połow ę proroctwa Izajasza, począw szy od rozdz. XL przypisywano mu
mylnie.
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zanucił hymn na cześć »Syna Bożego«, głosząc jego cier
pienia i tryumf, hymn, w którym rozebrzmiał w całej pełni
duch proroczy Izraela4). »Wyrósł jako latorosłka, a jako ko
rzeń z ziemi suchej, nie mając kształtu ani piękności. Najwzgardzeńszy był i najpodlejszy z łudzi, mąż boleści, skążeśmy go nizacz nie mieli. Zaiste on niemocy nasze wziął
na się, a boleści nasze własne nosił; a myśmy mniemali, że
jest zraniony, ubity od Boga i utrapiony. Lecz on zraniony
jest dla występków naszych, starty jest dla nieprawości na
szych; kaźń pokoju naszego jest na nim, a sinością jego je
steśmy uzdrowieni. Wszyscyśmy jako owce zbłądzili, każdy
na drogę swą obróciliśmy się, a Jehowa włożył nań niepra
wość wszystkich nas. Uciśniony jest i utrapiony, ale nie
otworzył ust swoich; jako baranek na zabicie wiedziony był,
i jako owca przed tymi, którzy ją strzygą, oniemiał, i nie
otworzył ust swoich. Albowiem wycięty jest z ziemi żywią
cych, a zraniony dla przestępstwa ludu mojego; który to lud
podał niezbożnym grób jego, a bogatemu śmierć jego, choć
jednak nieprawości nie uczynił, ani zdrada znaleziona jest
w uściech jego. Takci się Jehowie podobało zetrzeć go, i nie
mocą utrapić, aby położywszy ofiarą za grzech duszę swą
ujrzał nasienie swoje, przedłużył dni swoich, a to, co się
podoba Jehowie, przez rękę jego aby się szczęśliwie wyko
nało-*.
W tym czasie Tora uległa poważnym przeobrażeniom.
Poczęły krążyć nowe teksty, jak Deuteronomium, o których
głoszono, iż zawierają właściwe prawo Mojżeszowe; tym
4) Izajasz LII, 13:
w yższony, podniesiony

»Oto się szczęśliw ie pow iedzie słudze memu.

i bardzo

uwielbiony

będzie.

Jako

W y

wiele ich zdu

mieją się nad nim, ż e przemierzła jest nad inne ludzie osoba jeg o , a kształt
jeg o

nad

przed nim

syn y

ludzkie:

Tak

zatulą usta sw e,

dają, a to, o czem
w całości.

nie

zasię pokropi wiele narodów,

i Królowie

przeto, że czeg o im nie powiadano, to oglą

słuchali, wyrozumieją*.

Patrz także Rozdział LIII

6ł
sposobem w poglądy starych koczowników wbiły się klinem
nowe pojęcia. Głównym ich rysem jest wielki fanatyzm. S za
lejący w yznaw cy Jehow y popełniali gw ałty posunięte do osta
teczności na wszystkich, którzy się usuwali od jego kultu;
zdołali przeprowadzić krw aw e praw o, które karało śmiercią
każde przestępstwo religijne. Pobożność jest praw ie zaw sze
dwulicowa: na jednym policzku płoni się gniew, na drugim
wdzięczy się dobroć. Gorliwość ta, nieznana surow ej prosto
cie epoki Sędziów, dyktow ała kaznodziejom słow a głębokiej
pobożności, których nigdy przedtem nie słyszano. Ale już po
brzmiewa w nich ton silnej tendencji społecznej; do księgi
praw napływ ają tłumnie utopijne m arzenia o »królestwie bożem«. Pięcioksiąg staje się m ieszaniną etyki patrjarchów
i żarliwej naboźności, pojęć prostaczych i wyrafinowanej
myśli religijnej takich Ezechjelów, O zeaszów i Jerem iaszów ;_
law a ta krzepnie niebawem, pentateuch przybiera formę obe
cną i staje się na cały szereg następnych wieków w yrazem
ducha narodowego.
Po stworzeniu tej wielkiej księgi dzieje narodu żydow 
skiego poczynają się toczyć biegiem niew strzym anym . W iel
kie państw a Azji zachodniej, następując kolejno po sobie,
odejmując Izraelowi w szelką nadzieję utw orzenia królestw a
doczesnego, pchnęły go w przestrzeń m arzeń religijnych, po
sępnych i namiętnych. Już mu nie chodzi o niezaw isłość po
lityczną, o w łasny rząd ; zgodzi się na każdy, pod którym
będzie mógł oddaw ać się sw obodnie sw ym praktykom religij
nym i żyć wedle sw ych obyczajów. Odtąd jedynym jego w o
dzem będzie zagorzalec religijny, jedynym wrogiem w róg jego
Boga, jed y n ą ojczyzną Zakon.
A ten Zakon, to prawo, czego nie należy zapomnieć, ma
wyłącznie charakter społeczno-etyczny. W szak było to dzieło
ludzi, ożywionych podniosłymi ideałami życiowymi a w doda
tku głęboko prześw iadczonych, iż odnaleźli niezawodne spo
soby urzeczywistnienia tych ideałów. W ierzyli niezłomnie, że

kto będzie żył ściśle według Tory, osiągnie praw dziw ą szczę
śliwość. T o ra nie ma nic wspólnego z prawem rzymskiem
lub greckiem, które było istotnie tylko prawem i nie zajm o
wało się zagadnieniami uszczęśliwienia i umoralnienia jedno
stek. Można było tedy z góry przewidzieć, że ow a wielka
praca, której się lud ten całkowicie poświęcił, da wyniki spo
łeczne, a nie polityczne, zrodzi królestwo boże a nie państw o
świeckie, że kresem jej dążeń będzie wszechludzkość a nie
jakiś jeden naród, jak aś jedna ojczyzna.
Mimo licznych niepowodzeń Izrael idzie w zdum iew ający
sposób za tym głosem swego powołania. Następuje cały sze
reg mężów, jak E zdrasz, Nehemjasz, M achabeusze, którzy
w alczą z niesłabnącym żarem w obronie Zakonu. Coraz bar
dziej utrw ala się myśl, że Izrael jest ludem świętym, ludem
w ybranym , z którym Bóg zaw arł przymierze. Niesłychane
oczekiwanie w praw ia um ysły w stan gorączki. Cały św iat
starożytny indo-europejski umieszczał raj w zaraniu dziejów;
w szyscy poeci opłakiwali miniony wiek złoty. Jeden Izrael
przenosi go w przyszłość. Z tego marzenia, niby z nieśmier
telnego źródła poezji, w ypłynęły Psalmy, szczyt wieszczego
zachw ytu i wieszczej melancholji. I zaiste, Izrael stał się rze
czywiście i wyłącznie ludem bożym, kiedy dokoła religje za
mieniały się coraz bardziej w publiczne oszustw o, jak w Per
sji i Babilonji, w ciemne bałw ochw alstw o, jak w Egipcie
i Syrji, lub w estetyczną komedję, jak u Greków i Rzymian.
Czego śród pierw szych dwóch wieków naszej ery dokonali
chrześcijańscy męczennicy, czego w następstw ie aż po dni
nasze dokonywały ofiary prześladowczej ortodoksji chrześci
jańskiej, to zdziałali Żydzi w ciągu dw óch stuleci, w yprze
dzających naszą erę. Byli oni żyw ym protestem przeciw re
ligijnemu zabobonowi i materjalizmowi. Szalony ruch ideowy,
dający nieraz wręcz przeciwne wyniki, uczynił z nich najbar
dziej interesujący i najbardziej oryginalny naród świata. Roz
sypaw szy się po całem w ybrzeżu Morza Śródziemnego i przy-
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sw oiw szy sobie za granicami Palestyny język grecki, utoro
wali drogę propagandzie śród starożytnych społeczeństw, rozpadłych na drobne narody, o jakiej poprostu dzieje nie sły
szały.
Mimo wszelkich proroctw , że judaizm stanie się religją
wszechludzką, nie różnił się on aż do M achabeuszów niczem
od innych kultów św iata starożytnego: był religją rodziny
i rodu. Izraelita wierzył wprawdzie, że jego religja przew yż
sza każdą inną, mówił z pogardą o obcych bogach. Ale za
razem sądził, że w iara w praw dziw ego Boga była tylko dla
niego przeznaczona. Kto się łączył związkiem z rodziną Izra
ela, przyjm ował kult Jehow y 5); ale też i na tern w szystko
się to kończyło. Żaden Izraelita nie starał się nawrócić cu
dzoziemca na wiarę, która była u w ażana za spuściznę synów
Abrahama. Dopiero od E zdrasza i N ehem jasza poczyna się
ujawniać bardziej surow e i logiczne pojmowanie religijnego
obowiązku. Judaizm staje się nietylko jedyną praw dziw ą reale każdy ma praw o naw rócić się na n i ą 6); i zaraz
potem upow szechnia się myśl, iż jest dziełem zbożnem przy
sporzyć tej religji jak najwięcej w y z n a w c ó w 7). Tego subtelnego poczucia, które ponad wszelkie małostki rasow e w y5) Ruth I, 16: »Na co jej odpowiedziała R utha: nie wiedź mię do tego,
abym cię opuścić i od ciebie odejść miała; owszem gdziekolwiek pójdziesz,
e tobą, pójdę, a gdziekolwiek mieszkać będziesz, z tobą mieszkać będę; lud
twój lud mój, a Bóg twój Bóg mój«.
6) E ster IX, 2 7 : »Postanowili
sienie swoje, i na wszystkie, którzy

też
i to przyjęli Żydowie na się,i na na
się do nich przyłączyli...«

7) Mateusz XXIII, 15: »Biada wam nauczeni w piśmie i Faryzeusze obłu
dni! iż obchodzicie morze i ziemię, abyście uczynili jednego nowego Ż yda;
a gdy się stanie, czynicie go synem zatracenia, dwakroć więcej niżeliście
sarni*. Patrz także Józefa Flawjusza Vita 23, Antiq. Jud. XX, II, 4 i Bellum ju d . II, XVII. 10 oraz VII, III, 3 ; Horacy, Sat. I, IV, 143; »i, jak ro 
bią żydzi, przymusimy cię zaciągnąć do naszego pułku*; Juv. XIV, 96 i na
stęp.; T acyt Annales II, 85 : »...Była sprawa i o zniesienie nabożeństwa
egipskiego i żydowskiego; i wydany dekret senatu, aby cztery tysiące z uro-
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niosło Jana Chrzciciela, Jezusa i świętego Pawła, nie było
jeszcze bezw arunkow o u Żydów ; w skutek dziwnej sprzecz
ności ludzie naw róceni na wiarę żydow ską cieszyli się nietylko małym szacunkiem, ale naw et bywali p o g ard zan i8).
N atom iast idea religji w yłącznej, idea, że istnieje coś w ięk
szego niż ojczyzna, niż ród i prawo, idea apostolstw a i mę
czeństw a, była już w dusze posiana. W szyscy Żydzi są prze
pełnieni głębokiem uczuciem litości dla pogan bez w zględu
na to, że ci poganie żyją w niezrównanej szczęśliwości ziem
skiej 9). Pow staje cały cykl legend, który sławi niew zruszoność w iary w yznaw ców (Daniel i tow arzyszący mu mło
dzieńcy, m atka M achabeuszów i jej siedmiu synów 10), opo
w ieść o hypodromie w Aleksandrji) u , a głowy ludu izrael
skiego starają się wpoić w um ysły zasadę, że być fanatycznie
wiernym kultowi jest najw yższą cnotą.
Prześladow ania Antjocha Epifanesa zamieniły tę ideę na
nam iętność, na religijny szał. To, co się w tedy działo, p rzy
pominało zupełnie zdarzenia z czasów Nerona, które się ro
zegrały w .dwieście trzydzieści lat później. W ściekłość i roz
pacz rzuciły v daw ców w objęcia wizji i marzeń. Pojaw ia
się pierw szdnIapokalipsa, Księga Daniela. Następuje niejako
dzenia wyzwoleńców temi zabobonami rażonych...«

Także H ist.

V,

5;

Dio

Cassius XXXVII, 17.
8) Miszna S zeb iit X, 9; Talmud Babiloński N id d a h fol. 13 b, J eb a m o th
47 b; K id u s z in 70 b; Midrasz J a lk u t R u th fol. 163 d.
9) List apokryficzny Barucha, u Fabriciusa, Cod. p se u d . V. T . II, 147
i następne.
ł0) II-ga księga Machabeuszów, roz. VII, oraz D e M accabaeis, rz e c z przy
pisywana Józefowi Flawjuszowi. Patrz także List św. Paw ła do Żydów XI. 33
i następne: »Zagaszali m oc ognia, uchodzili ostrza m ieczów, mocnymi się sta
wali z niem ocnych... A drudzy na próbach rozciągnieni, nie przyjąwszy wyba
wienia, aby lep szego dostąpili zmartwychwstania... Byli zasię kamionowani, piłą
przecierani, kuszeni, m ieczem zabijank.
u ) III księga (apokr.) M achabeuszów; Rufin, Suppl. ad Jos. C on tra A p io nem II, 5.
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epoka nowych proroków, ale znacznie różna od dawnej,
w niej bowiem bez porównania wyraźniej zostają sformuło
wane idee o przeznaczeniu świata. Księga Daniela stanowi
już ostatni wyraz nadziei mesjanistycznych. Mesjasz już nie
ma być królem w rodzaju Dawida, Salomona, nie ma być
jakimś żydowskim Cyrusem; on pojawi się w obłoku jako
»Syn Boży« 12), będzie istotą nadprzyrodzoną, jedynie na
obraz i podobieństwo człowieka, będzie świat sądził i zapro
wadzi wiek złoty na ziemi. Może temu nowemu ideałowi do
starczył niektórych rysów perski »Sosjosz«, wielki prorok
przyszłości, wysłany dla torowania drogi Ormuzdowi13). Nie
znany autor Księgi Daniela wywarł bezwarunkowo wpływ
na te zdarzenia charakteru religijnego, które miały przekształ
cić świat. On inscenizował mesjanizm i stworzył mu język,
o nim da się więc powiedzieć to samo, co Jezus powiedział
o Janie Chrzcicielu: aż do niego prorocy, od niego zaś kró
lestwo boże.
Nie należy jednak mniemać, iż ten wielki i namiętny prąd
religijny toczył się korytem jakichś dogmatów, jak to miało
miejsce z wszystkiemi walkami, które pows
w łonie chrze
ścijaństwa. W tej epoce Żydzi nie byli zupemje teologami.
Nie pogrążyli się w spekulacje filozoficzne nad istotą Boga;
wierzyli w aniołów, w ostateczny cel bytu człowieka, w oso
biste przymioty Boga; była to wiara swobodna, nie skrępo-

12) Daniel VII,

13 i nast.:

»Widziałem też w widzeniu nocnem, a oto,

przychodził w obłokach niebieskich

podobny synowi

człowieczem u,

a przy

szedł aż do Starodaw nego, i przywiedziono go przed obliczność jego.
mu władzę i cześć i królestwo, aby mu w szyscy ludzie,

I dał

narody i języki słu

ż y l i ; władza je g o władza wieczna, która nie będzie odjęta, a królestwo jeg o ,
które nie będzie skażone«.
13) V e n d id a d XIX, 18, 1 9 ; M inoJchired, ustęp ogłoszony w »Zeitschrift
der deutschen

m orgenlaendischen

Gesellschaft« I,

263;

B u n d eh esz XXXI.

Brak ścisłej chronologji tekstów zendzkich i pelwickich nasuwa wiele wątpli
wości w sprawie podobieństw pom iędzy wierzeniami Żydów i P ersów .
Ż yw ot Jezu sa.

66

w ana formułkami, odpow iadająca nastrojow i dusz, każdy mógł
ją sobie inaczej w ykładać a śród tłumu nie zastanaw iano się
w ogóle nad podobnemi rzeczami. W łaściwie najbardziej prawom yślni nie snuli żadnych m arzeń, trzym ając się prostaczego Zakonu. Nie istniała również żadna w ładza, stanow iąca
dogm aty, jak później Kościół w Chrześcijaństwie. Dopiero
z nastaniem Iii-go wieku nowej ery, kiedy Chrześcijaństwo
dostało się do rąk ludów, obałam uconych mędrkowaniem,
ogłupiałych djalektyką i m etafizyką, poczyna się ów obłęd
definicji, który z historji kościoła uczynił historję niezliczo
nych sporów dogm atycznych. Żydzi także dysputow ali; k a 
żda szkoła oddaw ała się żarliwie rozw iązyw aniu najzaw il
szych zagadnień; ale te walki, których ślady przekazał nam
Talmud, nie zaw ierają spekulacji teologicznej. Strzedz Z a
konu i postępow ać według niego, bo to jest sprawiedliwe,
być sprawiedliwym, bo to jest najw yższe szczęście dostępne
dla człowieka — oto kwintesencja judaizmu. Nie ma tu ż a 
dnego Credo, żadnej symboliki teoretycznej. Dlatego Mojżesz
Majmonides, uczeń najśmielszej filozolji arabskiej, mógł zo
stać w yrocznią synagogi, gdyż był w yćw iczonym kanonistą.
Za czasów ostatnich Asmonejczyków i H eroda zapał re
ligijny w ciąż w zrasta. C zasy owe to szereg nieustających
ruchów religijnych. Z chwilą, gdy w ładza św iecka przeszła
całkowicie do rąk pogańskich, naród żydow ski przestaje co
raz bardziej zajm ow ać się spraw am i ziemskiemi i żyje w yłą
cznie życiem wewnętrznem . Świat, pochłonięty innemi zd a
rzeniami, nie ma pojęcia, co się dzieje w tym oddalonym
i zapom nianym kącie W schodu. Tylko um ysły, stojące na w y
sokości swoich czasów , w iedzą coś o tern. W rażliw y a jasn o 
w idzący W ergiljusz staje się jakiem ś echem Izajasza; z po
w odu narodzin dziecka m arzy o pow szechnem odrodzeniu 14).
14) Egl. IV. Poemat Cum aeum carm en (w. 4) to rodzaj sybilińskiej
apokalipsy przesiąkłej filozofją, która była wysnuta z głębokiej znajomości
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Podobne m arzenia stają się niebawem czemś powszechnem
i tw orzą naw et osobną gałąź piśmiennictwa, zw an ą literaturą
sybilińską. Niespodzianie w yrosły cezaryzm zapala um ysły;
wielki okres pokoju, który teraz nastał, ogarniająca umysły
melancholja po niesłychanem w yczerpaniu doby rewolucyjnej,
napełnia serca bezgranicznem i nadziejami.
W Judei nadzieje te doszły do punktu kulminacyjnego.
Ludzie świątobliwi, jak Sym eon, który w edług legendy miał
piastow ać na rękach Jezusa, jak Anna, córka Fanuelow a,
uznana prorokini 15>, strawili życie całe w pobliżu świątyni
na postach i modłach, aby tylko Bóg nie odwołał ich z tej
ziemi, ażby ujrzeli ziszczone w szystkie nadzieje Izraela. Czuć,
iż zoliża się epoka zdarzeń wielkich, nigdy przedtem nie wi
dzianych.
Ten chaos rozum ow ań i marzeń, zaw odów i nadziei, ten
żar tęsknoty, rozdeptyw any ustawicznie tw ardą stopą rzeczy
wistości, znalazł nareszcie rzecznika w człowieku nadzw y
czajnym , którego głos ludu m ianował »Synem Bożym« i to
z całą słusznością, gdyż dzięki jem u religja uczyniła taki
kiok naprzód, jakiego nie uczyniła nigdy ani przedtem ani
potem.

dziejów Wschodu.
Patrz także S e r v i u s i C arm ina sybillin a III 97__
817. Także Tacyta H ist. V, 13.
) Łuk. II, 23 i następne: »A oto był człowiek w Jeruzalemie, któremu
imię było Symeon; a ten człowiek był sprawiedliwy i bogobojny, oczekujący
pociechy Izraelskiej... I obwieszczony był od Boga przez Ducha Świętego, że
nie miał oglądać śmierci, ażby pierwej oglądał Chrystusa Pańskiego. Ten
przyszedł z natchnienia Ducha Świętego do kościoła; a gdy rodzice wnosili
dzieciątko Jezusa... tedy on wziąwszy je na ręce swoje, chwalił Boga i mó
wił : Teraz puszczasz sługę Twego Panie!... A była Anna Prorokini, córka
Fanuelowa z pokolenia Asser, która była bardzo podeszła w leciech... nie
wychodziła z świątyni, w pościech i modlitwach służąc Bogu w nocy i we
dnie. Ta onejże godziny nadszedłszy, wyznawała Pana, i mówiła o nim w szyst
kim, którzy oczekiwali odkupienia w Jeruzalemie.
5*

ROZDZIAŁ II.
Dzieciństwo i młodość Jezusa. Jego pierwsze wrażenia.
Jezus urodził się w N a z a re t1), małej mieścinie Galilei,
która aż do jego w ystąpienia niczem nie zwróciła na siebie
u w agi2). Przez całe życie zw ano go Nazarejczykiem 3), a utw o
rzenie legendy o jego narodzinach w Betleem kosztow ało dużo
zachodu4). Zobaczym y później (w rozd. XVI), z jakich to
») Mat. XIII, 54 ł n ast.: »A przyszedłszy do ojczyzny swojej nauczał je
w bóżnicy, tak, iż się bardzo zdumiewali i mówili: skądże jemu ta mądrość i ta
moc? Izaż ten nie je s t on syn cieśli? Izaż Matki jego nie zow iąM aryą a bracią
jego Jakób i Jozes i Symon i Judas? A siostry jego izali wszystkie u nas nie
są? Skądże temu tedy to wszystko? I gorszyli się z n iego; ale Jezus rzekł
im : Nie je st P rorok beze czci, tylko w ojczyźnie swojej i w domu swoim*.
Marek VI, 1 i nast.; Jan I, 45— 46.
*) O Nazarecie nie wspomina ani Stary Testam ent, ani Talmud, ani Jó 
zef Flawjusz.
*) Marek I, 24: »Ach, cóż my z tobą mamy, Jezusie Nazareński?*
fcukasz XVIII, 37: »I powiedziano mu, iż Jezus Nazareński tędy idzie«. Jan
XIX, 19: >Napisał też P iłat i napis, i postawił nad krzyżem ; a było na
pisano: Jezus Nazareński, Król Żydowski*. D zieje A post. II, 22: »Słuchajcie słów onego Jezusa Nazareóskiego«; III, 6: A rzekł Piotr ...W imieniu
Jezusa Chrystusa Nazareńskiego wstań a chodź*. Prócz tego przez długi czas
nazywano Chrześcijan N a za rejc zy ka m i, co czynią Muzułmanie do dnia dzi
siejszego.
4) Dokonany przez Quiriniusa spis ludności, z którym wiąże się legenda
o podróży Józefa i Marji do Betleem, odbył się przynajmniej o dziesięć lat

uczyniono pobudek i jak to wynikało logicznie z roli mesjanistycznej Jezusa 5). Nie uw zględnia się ścisłej daty jego uropóiniej, niż według Łukasza i Mateusza narodzenie Jezusa. Według tych ewangielistów Jezus przyszedł na świat za panowania Heroda (Mat. II, 1, 19, 22:
»A gdy się Jezus narodził w Betlehemie judzkiem za dni Heroda, Króla* —
»A gdy umarł Herod* — sLecz gdy usłyszał, iż Archelaus królował w Judźkiej ziemi na miejscu Heroda, ojca swego*; Łukasz 1,5: »Był za dni Heroda,
Króla Judzkiego, kapłan niektóry imieniem Zacharjasz*). Prócz tego spis lu
dności, uskuteczniony przez Quiriniusa, miał miejsce dopiero po ustąpieniu
Archelausa, tj. w dziesięć lat po śmierci Heroda, więc r. 37 od bitwy pod
Actium. (Józ. Flaw. A n t. XVII, xm. 5: »Ceterum ditione Archelai Syriae contributa, missus est a Caesare Quirinius, vir consularis, ut censum ageret bonorum in Syria et Archolai domum addiceret*; XVIII, i, 1 : »Venit Quirinius
etiam in Judaeam Syriae additam, ut eorum bona conseret et Archelai pecuniam addiceret«, także n, 1). Inskrypcję, na której się opierano dla udowo
dnienia, że Quirinius dokonał spisu dwa razy, uznano za fałszywą (patrz:
Orelli Inscr. lat. N. 623 z dopiskiem Henzena; Borghesi »Roczniki konsulów*
do 742 r.). W każdym razie spis mógł być dokonany tylko w ziemiach, za
mienionych na prowincje rzymskie a nie w tetrarcbjach. Teksty, za pomocą
których starano się wykazać, że spis nakazany przez Oktawjana Augusta
przeciągnął się do czasów wielkorządcy Heroda, albo tego bynajmniej nie do
wodzą, albo też pochodzą od autorów chrześcijańskich, którzy te dane wyjęli
z Ewangielji Łukasza. Najlepszym dowodem niehistoryczności faktu podróży
rodziny Jezusa do Betleem są pobudki tej podróży. Jezus nie był potomkiem
Dawida (patrz dalej roz. XV), a gdyby nawet nim był, to nie kazanobyjego
rodzicom dla celów szacunku majątkowego czy podatkowego wędrować do
miejscowości, którą ich przodkowie opuścili przed wiekami. Przez nałożenie
na nich takiego obowiązku władza rzymska sankcjonowałaby niejako niebez
pieczne dla siebie uroszczenia rodu Dawidowego.
5) Mat. II, 1 i nast.: »A gdy się Jezus narodził w Betlehemie Judzkiem
za dni Heroda, Króla, oto mędrcy ze wschodu słońca przybyli do Jeruzalemu,
mówiąc: Gdzież jest ten, który się narodził Król Żydowski? Bośmy widzieli
gwiazdę jego na wschód słońca i przyjechaliśmy, abyśmy mu się pokłonili.
Co gdy Król Herod posłyszał, zatrwożył się, i wszystko Jeruzalem z nim;
przetoż zebrawszy wszystkie przedniejsze Kapłany i nauczyciele ludu, dowiadował się od nich, gdzieby się miał Chrystus narodzić. A oni mu odrzekli:
W Betlehemie Judzkiem: bo tak napisano przez Proroka: I ty Betlehemie
ziemio Judzka! żadną miarą nie jesteś najmniejsza pomiędzy ksiąźęty Judz
kimi; albowiem z ciebie wynijdzie wódz, który rządzić będzie lud mój Izrael-
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dzenia. Jezus narodził się ze panowania Oktawjana Augusta,
około r. 750 od założenia Rzymu, prawdopodobnie na kilka
lat przed rokiem 1-szym ery naszej, t. j. przed domniemaną
datą jego urodzenia, przyjętą przez wszystkie narody ucywi
lizowane 6).
Nadane mu imię Jezus jest odmianą imienia Jozue (Jeszua — Joszua, w skróceniu: Jeszu, przyp. tł.). Było to imię
bardzo powszechne; rozumie się, że potem dopatrywano się

ski*. Łukasz II, 1 i n ast.: »I stało się w one dni, że wyszedł dekret od Ce
sarza Augusta, aby popisano wszystek świat. A ten popis pierwszy stał się,
gdy Cyreneusz był Starosta Syryjskim. I szli wszyscy, aby popisani byli, ka
żdy do m iasta swego. W stąpił też i Józef z Galilei z miasta Nazaretu do
ziemi Judzkiej, do m iasta Dawidowego, które zowią Betleem, przeto iż on był
z domu i z familji Dawidowej«. Niema tego w Marku, a odnoszące się do tej
sprawy ustępy u Mateusza XIII, 54 i u Marka VI, 1, w których N azaret jest
podane za »ojczyznę« Jezusa, dowodzą, że podobnej legendy nie zawierał
tekst pierwotny, który dostarczył wątku zdarzeniowego ewangieljom M ateusza
i Marka w ich formie obecnej. Sprzeczność, jaka zachodzi pomiędzy począt
kiem ewangielji Mateusza (aKsięgi o rodzie Jezusa Chrystusa, syna Dawido
wego*) a dalszymi ustępami (»A gdy się Jezus urodził w Betlehemie* —
»A przyszedłszy do ojczyzny swojej* czyli do Nazaret) nie raziła zbytnio
autora ostatniej redakcji, skoro jej nie usunął a natom iast dołączył ustępy,
redagowane już z innego punktu widzenia. Łukasz je st już bardziej ostrożny
w wyrażeniach (IV, 16: »1 przyszedł do Nazaretu, gdzie był wychowany*).
Jan nic nie wie o podróży do B etleem ; dla niego Jezus je st poprostu »Nazarejczykiem* albo »Galilejczykiem« i to w dwóch znamiennych wypadkach,
kiedy wspomnienie o pochodzeniu jego z Betleem byłoby niesłychanie ważne
(I, 45— 46: »Filip znalazł Natanaela i rzekł m u: Znaleźliśmy onego, o któ
rym pisał Mojżesz w zakonie, i P rorocy, Jezusa, syna Józefowego, z Nazaretu.
I rzekł mu N atanael: Możesz z Nazaretu być co dobrego? Rzekł mu Filip:
Pójdź a oglądaj i« VII, 41 — 42: »A drudzy mówili: T en je st C hrystus: ale nie
którzy mówili: Azaż z Galilei przyjdzie Chrystus? Azaż nie mówi Pism o, iż
z nasienia Dawidowego i z Betlehemu, m iasteczka, gdzie był Dawid, przyjdzie
Chrystus ?«).
6) W iadomo, że myśl liczenia nowej ery od narodzenia Jezusa podał
pierwszy Dionysius Exiguus, opat rzymski, żyjący w VI wieku. Przy obliczania
lat oparto się na niektórych danych czysto hypotetycznej natury.
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w tem imieniu treści m istycznej i aluzji do roli Jezusa jako
Zbawiciela 7). Może naw et on sam, jak wogóle w szyscy mi
stycy, zajmował się podobnemi myślami. Nieraz już zdarzało
się w dziejach, że im ię, nadane dziecku bez ubocznej ten
dencji, stawało się potem bodźcem do czynów niezwykłych.
Serca gorące nie godzą się nigdy na to, by cokolwiek, co ich
dotyczy, było rzeczą ślepego przypadku. W szystko dzieje się
z woli bożej, a fakt najdrobniejszy jest w yrazem , znakiem,
w skazów ką zrządzenia bożego.
Ludność Galilei była bardzo m ieszana, jak już tego sam a
nazw a d o w o d z i8). Za czasów Jezusa prowincja ta była
przepełniona Fenicjanami, Syryjczykam i, Arabami a n aw et
G rekam i9). Przechodzenie na judaizm śród tak m ieszanego
pogłowia nie należało do rzadkości. Niepodobna zatem pod
nosić tu kwestji rasy, niepodobna badać, jak a krew płynęła
w żyłach tego, który właśnie uczynił najwięcej, aby wszelkie
różnice krwi zatrzeć śród ludzkości.
Pochodził on z gminu 10). Rodzice jego, Józef i Marja,
należeli do stanu średniego, rzemieślniczego, utrzym ującego
się z pracy rąk swoich lł), który to stan na całym W scho7) Mat. I, 21 : »A urodzi syna, i nazowiesz imię jego Jezus; albowiem
on zbawi lud swój od grzechów ich«. fcukasz I, 31 i n a st.: >A oto poczniesz
w żywocie i porodzisz syna, i nazowiesz imię jego Jezus. Ten będzie wielki,
a synem Najwyższego będzie nazwany, i da mu Pan Bóg stolicę Dawida, ojca
jego. I będzie królował nad domem Jakubowym na wieki, a królestwu je g o
nie będzie końca.
8) Gelil haggojim : »Okręg pogan«.
9) Strabo XVI, i i , 35; Józ. Flaw. »Vita« 12.
ł0) Zajmiemy się później (w roz. XIV) pytaniem, jak powstały genealogje, wywodzące go od Dawida. Ebionici niszczyli je (Epiph. A dv. haer.
XXX, 14).
u ) Mat. XIII, 55: »Izaż ten nie je st on syn cieśli?* Marek VI, 3: »Izali
ten nie jest cieśla, syn Marji i brat Jakuba i Jozesa i Judasa i Symona?c Jan
VI, 42: >Izaź ten nie je st Jezus, syn Józefów, którego my ojca i matkę znamy;
jakoż tedy ten powiada: Żem z nieba zstąpił?*
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dzie nie był ani zamożny, ani niezam ożny. W krainach tych
panuje niezmierna prostota, w ykw int nie jest potrzebą, bo
gactw o nie daje szczególnych przywilejów, prawie każdy jest
ubogim z własnej woli. Z powodu zupełnego braku poczucia
artystycznego, zam iłowania do sztuk pięknych i tego w szy st
kiego, co zdobi życie, naw et domy ludzi m ajętnych m ają po
zory niedostatku i zaniedbania. Gdyby nie brud i niektóre
inne ujemne cechy, tow arzyszące wszędzie Mahometanom,
m ożnaby mniemać, że N azaret z czasów Jezusa nie bardzo
się różniło od dzisiejszego 12). Uliczki, śród których igrał jako
dziecię, posiadają ten sam grunt kam ienisty, a domki od domków są oddzielone takiemi samemi przejściami. Domek Jó
zefa był niezaw odnie całkiem podobny do ow ych dzisiejszych
nędznych sklepików, otrzym ujących jedyne oświetlenie przez
otw arte drzwi, a będących zarazem w arsztatem , kuchnią,
sypialnią; na ziemi rogoża, na niej kilka poduszek, dalej
kilka naczyń gliniar^ch, skrzynia m alowana — oto cały do
bytek.
Dzieci było tam dużo, pochodzących z jednego czy kilku
m ałżeństw, Jezus miał braci i siostry ł3), a był prawdopodo1S) W idok prostaczych

ruin,

pokrywających

w szystkie miasta, na których Rzymianie

P alestynę,

dowodzi,

że

nie w ycisnęli sw ego piętna archi

tektonicznego, były bardzo licho budowane.

W

całej

Syrji stawiano

domy

proste, zastosow ane ściśle do klimatu, jedne zupełnie podobne do drugich.
18) Mat. XII, 46 i nast.: »A gdy on jeszcze m ówił do ludu, oto, matka
i bracia jeg o stali przed domem,

chcąc z nim m ów ić«;

XIII,

55 i następ.:

»A bracią jeg o Jakub i Jozes i Symon i Judas? A siostry jego izali w szyst
kie u nas nie są?« Marek III, 31 i nast.: »Przyszli ted y bracia i matka jeg o
a stojąc przed domem, posłali do n iego i kazali go zaw ołać. A lud siedział
około niego, i rzekli mu:

Oto

domem. Ale im odpowiedział...*

matka twoja i bracia twoi szukają cię przed
VI, 3:

»Izali ten nie je st cieśla, syn Maryi,

i brat Jakuba, i Jozesa, i Judasa, i Symona? Azaż tu nie masz ł sióstr jeg o
u nas?« Łukasz VIII, 19, i nast.: »Tedy przyszli do niego matka i bracia jeg o * .
Jan II, 12:

sP otem

zstąpił

do

Kapernaum,

on i matka jeg o i bracia jeg o

i uczniowie je g o * ; VII, 3, 5, 10: »Tedy rzekli do n iego bracia j e g o : Odejdź
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bnie w rodzeństwie najstarszym u ). Żaden z jego braci nie
stał się głośnym. Jeden tylko Jakub za pierw szych dni chrze
ścijaństw a cieszył się wielkiem pow ażaniem . Zdaje się w sze
lako, źe owi czterej bracia, wymienieni w dwóch ewangieIjach, byli w rzeczyw istości jego kuzynami. Marja miała
bowiem siostrę, także M arję15), która w yszła za mąż za
Alfeusza czy Kleofasa, gdyż te dw a imiona oznaczają p raw 
dopodobnie jedną o s o b ę 16). T a Marja miała rzeczywiście
kilku synów , którzy w rzędzie pierw szych uczniów Jezusa
zajęli stanow isko wybitne. Ci bracia cioteczni, w przeciw sta
wieństwie do braci ro d zor^ch, którzy ciągle należeli do opo
zycji 17), byli bardzo przyw iązani do sw ego młodocianego
m istrza i przybrali nazw ę »Braci Pana« 18). Prawdziwi bracia

stąd, a idź do Judzkiej ziemi, żeby uczniowie twoi widzieli sprawy twoje, które
czynisz*. >Bo i Bracia jeg o nie wierzyli weń*. »A gdy poszli bracia jego, tedy
i on szedł na święto, nie jawnie, ale jakoby potajemnie«. Dzieje Apost. I, 14:
»Ci wszyscy trwali jednomyślnie na modlitwie i prośbach, z żonami i z Marją,
matką, Jezusową, i z bracią jego*.
u ) Mateusz I, 25 : »Ale jej nie uznał, aż porodziła onego syna swego
pierw orodnego, i nazwał imię jego Jezus*.
15) Te dwie siostry jednego imienia są faktem szczególnym. Zabłąkała
się prawdopodobnie do podań omyłka, wynikająca stąd, że imię Marja nada
wano w Galilei prawie każdej dziewczynie.
16) Etymologicznie rzecz przedstawia się inaczej. ’AX^aTo; jest od
mianą imienia syryjsko-chaldejskiego H alphai; KXotcS? lub KXsoraxs je s t formą
skróconą słowa KXsdraapoę. Może jednak sztucznie podstawiono jedno za
drugie, tak, jak zamiast Józef wołano »Hegesippos«, a zam iast Eliakim »Alcimus« i t. p.
17) Jan VII, 3 i nast. (»Bo i bracia jego nie wierzyli weń*).
18) Mat. w rozd. XIII, 55 i Marek w rozd. VI, 3 wymieniają czterech
braci Jezusa a synów Marji: Jakuba, Jozesa, Symona i Judasa; gdzieindziej
jednak bracia ci podawani są za synów Marji Kleofasowej (Mat. XXVII, 56:
>Między któremi była Marya Magdalena, i Marja matka Jakubowa i Jozesow a,
i matka synów Zebedeuszowych«. Marek XV, 40: »Były też niewiasty zdaleka
się przypatrując, między któremi była Marja Magdalena, i Marja, Jakuba
małego i Jozesa matka, i Salome*. Do Galatów I, 19: »A inszegom z apo-
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w raz z m atką nabrali znaczenia dopiero po śmierci Jezusa 19).
Ale i w tedy nie dorównali braciom ciotecznym, którzy zdaw na
byli Jezusowi oddani i posiadali tęższe charaktery. Pierwotnie
zaś byli do tego stopnia nieznani, że gdy u ewangielisty lu
dność N azaretu wyliczyć ma braci Jezusa, to wymienia naj
pierw dwóch synów Kleofasa.
Siostry jego powychodziły za mąż w Nazarecie 20) a on
też tu spędził lata swego dzieciństwa. Było to małe m iaste
czko, leżące w kotlinie gór, które od północy zam ykają do
linę Esdrelon. Obecnie N azaret liczy 3000 — 4000 m ieszkań
ców, a prawdopodobnie za czasów Jezusa nie posiadało ich
więcej 21). Zimą panują tam znaczne chłody, ale klimat jest
stołów nie widział, oprócz Jakuba, b rata Pańskiego*. L ist św. Jalcóba I, 1:
»Jakub, sługa Boży i Pana Jezusa Chrystusa...« L ist św. Ju d y 1: »Judas,
sługa Jezusa Chrystusa a brat Jakubów...* Prócz t e g o : Euzeb : Chroń, ad
ann. R. DCCCX; H ist. eccl. III, II, 32; Constit. Apost. VII, 46). P rzypu
szczenie to usuwa wiele trudności, gdyż rozstrzyga kwestję dwóch sióstr,
z których każda ma trzech lub czterech synów jednakowych imion, wreszcie
dwóch »Braci Pana* Jakuba i Symona, pierwszych biskupów Jerozolimy, jako
braci w ścisłem tego słowa znaczeniu, którzyby mieli z początku w niego nie
wierzyć a potem się nawrócić. Jest możliwe, że dwaj ewangieliści (Mat. XIII,
55 — Marek VI, 3), słysząc, iż synów Kleofasa nazywają »Braćmi Pana*,
wprowadzili ich do swych ewangielji w miejsce braci rzeczywistych, którzy
byli nieznani. Z resztą tak zwani »Bracia Pana« (np. Jakub) zasadniczo się ró 
żnili od tych rodzonych braci, których ewangielja św. Jana (rozd. VII, 3 i nast.)
przedstawia w świetle ujem nem, jako sprawie Jezusa nieprzychylnych.
W pierwotnym kościele chrześcijańskim nazwa »Brat Pana* oznaczała praw
dopodobnie jakąś szczególną godność, jak np. nazwa apostoł (I. Do Kor.
IX, 5: »Izalim nie je st Apostołem? Izalim nie je st wolnym? Izalim Jezusa
Chrystusa Pana naszego nie widział? Izali wy nie jesteście pracą moją
w Panu«).
19) Dzieje Apost. I, 14: »Ci wszyscy trwali jednomyślnie na modlitwie
i prośbach, z żonami i z Marją, matką Jezusową, i z bracią jego«.
20) Marek VI, 3 (s>Azaż tu nie masz i sióstr jego u nas?«).
21) W edług Józefa Flawjusza (Bellum Ju d . III, i i i , 2) najmniejsze mia
steczko Galilei posiadało z górą 5000 mieszkańców. Zdaje się, że jest to liczba
zbyt wysoka.
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bardzo zdrowy. Nazaret, jak wogóle w szystkie żydow skie
osady ow ych czasów, było zbiorowiskiem bezładnie staw ia
nych domów, budow anych bez stylu, zam ieszkałych przez
ludność ubogą. Były one niezaw odnie podobne do tych
domków prostaczych, które dziś pokryw ają najźyźniejszą
cześć Libanu, ale śród w inogradu i drzew figow ych przed
stawiają dla oka miły widok. Z resztą okolice te są tak
piękne, że chyba żaden zakątek św iata nie usposabia tak
do marzeń o szczęściu bezw zględnem , jak ten. N aw et
w czasach obecnych jest to najrozkoszniejsze miejsce w ca
łej Palestynie, pierś oddycha tu pełniej a oko ożyw ia się,
nie w idząc nareszcie owej przeraźliw ej pustki, która tak
udręcza duszę w tym kraju. Ludność jest miła, w esoła;
ogrody toną w zieloności; zew sząd bije świeżość. Antonin
Męczennik, żyjący na schyłku VI-go wieku, kreśli nam czarow ny obraz tej okolicy, jej urodzajności, nazy w a ją ra 
jem 22). Niektóre doliny położone na w schód św iadczą o pra
wdziw ości tego opisu. Kamienna studnia, dokoła której sku
piało się ongi życie i radość tej małej mieściny, jest dziś
w ruinie i daje wodę mętną. Ale znać
w ieczną jest nad
zw yczajna piękność grom adzących się dokoła niej pod wie
czór kobiet; piękność ta już w VI w ieku zadziw iała piel
grzym ów , a m ówiono, iż jest to podarek, który Marja
P anna dała mieszkankom N azaretu 2S). Jest to ów typ sy
ryjskich niewiast, nieporów nany w swej omdlałości. Praw do
podobnie każdego dnia zjaw iała się tu z dzbanem na ra 
mieniu Marja w otoczeniu N azaretanek, których imiona do
historji nie przeszły. Antonin M ęczennik robi uw agę, że
Nazaretanki były w yjątkow o życzliwe dla chrześcijan, gdy
tym czasem izraelitki innych okolic patrzyły na nich zaw sze

22) Itiner. § 5.
2S) Przytoczony wyżej Antonin Męczennik.
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ze w zgardą. I dziś nienaw iść religijna śród m ieszkańców N a
zaretu objawia się słabiej, niż gdzieindziej.
W idnokrąg dokoła m iasta zam ykają góry. Ale skoro
się wejdzie na płaskow zgórze za m iastem , skoro domki
znikną w dole, skoro pielgrzym poczuje wiatr, który tu
wieje prawie ustawicznie, otw iera się dla oka przecudny
widok. W stronie zachodniej widnieje Karmel, rysujący się
prześlicznemi linjami a zakończony szczytem , który jakby
się chylił ku morzu. Dalej w yłaniają się bliźniacze szczyty,
panujące nad Megiddo, góry krainy Sychem z w szystkiem i
świętemi miejscami z epoki patrjarchów , góry Gilboe w m alowniczem ugrupow aniu, przypominające zarów no piękne,
jak i okropne zdarzenia z pod Sulemu i Endoru, góra T a 
bor, krągła, śliczna, którą w starożytności do łona przy
rów nano. Przez rozgórze między Taborem a Sulemem
widać w oddaleniu dolinę Jordanow ą i płaskow zgórze Perei,
ciągnące się na wschód. Góry Safed, które w stronie półno
cnej chylą się ku morzu, zakryw ają St. Jean d’Acre, po
zw alając jednak widzieć zatokę Kajfa. Na to w szystko
patrzyły oczy Jezusa. T a czarująca okolica, kolebka kró
lestw a bożego, była dla niego przez szereg lat całym św ia
tem. N aw et życie nie powiodło go wiele dalej po za gra
nice krainy młodości. Następnie w kierunku północy w y stę
puje C ezarea Philippi prawie na skłonie Hermonu, jako naj
dalej w ysunięty punkt św iata pogańskiego, a na południe
patrząc, rysujem y sobie w m yślach po za sposępniałemi gó
rami Sam arji sm utną Judeę, jakby spaloną przez w iatry zni
szczenia i śmierci.
Jeżeli kiedyś ludzkość, nie utraciw szy w ątku chrześci
jańskiego, zapragnie przez rozdroża apokryficznych św ięto
ści dotrzeć do prawdziwej kolebki chrześcijaństw a i uczcić
ją, to na w yżynie okalającej N azaret zbuduje jej przybytek.
T u właściwie powinni się modlić w szyscy chrześcijanie, tu
należało dźwignąć m ury największego kościoła, bo tu naro-
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dziło się chrześcijaństwo, tu przyszedł na św iat jego założy
ciel, tu żył i działał. Na tej ziemi, pokryw ającej kości cieśli
Józefa i tysięcy jego zapom nianych współbraci, filozof z n a 
lazłby najpiękniejsze miejsce do rozm yślania nad kolejami lo
sów ludzkich, do czerpania pociechy i krzepienia się otuchą,
że przez niezliczone błędy i ułomności ludzkie św iat prze
cież ustawicznie dąży do własnej apoteozy.

ROZDZIAŁ III.
Wychowanie Jezusa.

Właściwie Jezusa wychowała jego własna natura, pro
mienna, potężna. Nauczył się czytać i pisać A) prawdopodo
bnie według metody, rozpowszechnionej na całym wschodzie,
która polega na tern, źe się chłopcom daje książkę do ręki,
a oni powtarzają tekst rytmicznie, chóralnie, dopóki go nie
zapamiętają 2). Natomiast jest wątpliwe, czy czytał teksty
w oryginale hebrajskim. Według wszystkich życioryśników
Jezus przytaczał miejsca z Pisma zawsze w przekładzie aramejskim 3); egzegeza jego, tak przynajmniej wnosimy z egzegezy jego uczniów, tchnęła duchem Targumu i Midraszim 4).
Nauczycielem w szkółkach miasteczek żydowskich był
hazzan czyli lektor synagogi 5). Do szkoły wyższej, szkoły
pisarzy, czyli Soferim (w Nazarecie nie było nawet takiej
szkoły), Jezus nie chodził długo; nie posiadał też żadnego
tytułu, któryby oficjalnie świadczył o jego wykształceniu 6).
ł) Jan VIII, 6; »A Jezus schyliw szy się na dół pisał palcem po ziem ie.
2) T est. dwunastu patrjarchów, Lewi 6.
3) Mat. XXVII, 4 6 :

»A około godziny dziewiątej zaw ołał Jezus głosem

wielkim: Eli, Eli, Lama Sabachtank. Marek XV, 3 4 : »A o godzinie dziewiątej
zawołał Jezus głosem wielkim m ów iąc: Eloi, E loi! Lamma sabachtanu.
4) Przekłady i komentarze żydow skie z epoki talmudycznej.
5) Miszna, S za b b a t I, 3.
6) Mat. XIII, 54 i nast. Jan VII, 15: »I dziwowali się żydow ie m ów iąc:
jakoż ten umie pismo, gdyż się nie uczył?«
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Ale popełnilibyśmy błąd, przypisując mu tak zw aną ignoran
cję- U nas wykształcenie szkolne w ynosi niezmiernie czło
w ieka nad innych ludzi. Inaczej było jednak na W schodzie
i wogóle za daw nych dobrych starożytnych czasów . Kto
u nas nie chodzi do szkoły, ten jest nieuspołeczniony; ale
na Wschodzie kultura moralna krzewiła się przez obcowanie
człowieka z człowiekiem, przez życie tow arzyskie. Arab, który
nie miał żadnego nauczyciela, byw ał nieraz głęboko ukształconym człowiekiem; albowiem nam iot jego był czemś w ro
dzaju akademji dla w szystkich zaw sze otwartej, gdzie w rzało
życie um ysłowe a nieraz i literackie. W ykw intne obejście
i subtelność m yślow a nie m a na W schodzie nic wspólnego
z tak zw anem w ychowaniem . W łaśnie szkolarzom zarzucano
tam pedanterję i brak dobrego w ychow ania. W takiem stadjum rozwoju społecznego brak erudycji, stanow iący u nas
nieprzepartą przeszkodę, jest podstaw ow ym warunkiem ory
ginalności myśli i czynów.
Jezus prawdopodobnie nie umiał po grecku. W Judei ję 
zyk ten był w użyciu tylko śród sfer rządzących, lub, jak
w Cezarei, śród pogan 7). Językiem Jezusa był djalekt syryjski, zaprawiony hebraizm am i; tym językiem m ówiła w ów 
czas cała Palestyna 8). Kultury greckiej prawdopodobnie nie
7) Miszna Szekalm III, 2; Talmud Jerozolimski M egilla XI; Sota VII,
1, Talmud babiloński B aba K a m a 83 a; l&egilla 8 b. i nast.
8) Mat. XXVII, 46; Marek III, 17: »I Jakuba, syna Zebedeuszowego
i Jana, brata Jakubowego, którym dał imię Boanerges, to jest synowie gro
mu*; V, 41: »A ująwszy za rękę onę dzieweczkę, rzekł do niej: Talita kurniI
co się wykłada: dzieweczko (tobie mówię) wstań*; VII, 34: »A wejrzawszy
w niebo westchnął i rzekł do niego: Efata! to jest: otwórz się«; XIV, 3 6:
>1 rzekł: Abba ojcze!«; XV, 34: »Eloi, Eloi, Lamma Sabachtani!« Wyrażenie
f) rcarpioę <pwv?j, napotykane u ówczesnych pisarzy, oznacza zawsze djalekt
semicki, którym mówiono wtedy w Palestynie ( D zieje Apost. XXI, 37: »A gdy
miał być Paweł prowadzony do obozu, rzekł Hetmanowi: A godzi mi się co
mówić do ciebie? A on rzekł: umiesz po grecku?« 40: »Paweł... uczynił do
nich rzecz Żydowskim językiem, mówiąc*; XXII, 2: »A gdy usłyszeli, iż do

znał zupełnie. Uczeni palestyńscy rzucili na nią anatem ę;
przeklętym był zarów no ten, »który jadł wieprzowinę, jak
i ten, który uczył syna umiejętności greckich« 9). W każdym
razie kultura ta nie mogła dotrzeć do tak małych miasteczek,
jak Nazaret. W iadomo jednak, że mimo przekleństw kapła
nów niektórzy żydzi przysw oili sobie cyw ilizacyę helleńską.
Nie m ówiąc już o szkole żydowskiej w Aleksandrji, gdzie
od dwóch stuleci zajm ow ano się zlaniem judaizm u i helenizmu w jedną całość, przypomnimy, że Żyd, Mikołaj z D a
maszku, uchodził w łaśnie w tedy za jednego z najznakom i
tszych i najbardziej pow ażanych uczonych swego wieku.
W krótce Józef Flaw jusz stw orzy typ prawdziwie zhelenizow anego żyda. Co się tyczy Mikołaja, to w nim tylko krew
była żydow ska; Józef Flaw jusz pow iada o sobie, iż stano
wił w yjątek śród żydów 10), cała zaś odszczepieńcza szkoła
żydow ska Egiptu tak się różniła od Jerozolimy, że Talm ud
naw et o niej nie wspomina, a tradycje żydow skie zachonich rzecz czynił Ż ydow skim językiem «; XXVI, 14 : »A gdyśm y w szyscy u p a 
dli na ziem ię,

usłyszałem

głos do siebie

a m ów iący

żydow skim

Saulu, S a u lu ! p rzeczże mię prześlad u jesz ?« Józ. F law . A n t.
XX, xi,

2:

»nullo enim in ho n o re sunt apud n o stra te s qui m ultarum gentium

linguis loqui didicerunt« e t c . ; B ellu rn
VI,

ii,

ję z y k ie m :

XVIII, vi, 10 ;

J u d . proaem . 1 ; V, vi, 3 ; V, ix, 2 ;

1; II, Mach. VII, 21 ; 2 7 ; XII, 37 ; C o n tra A p io n . I, 9 ; D e M acch. 12,

16). W ykażem y potem , że n iek tó re te k s ty , służące za podstaw ę ew angieljom
synoptycznym , b y ły pisane ow ym djalektem

sem ickim .

T y czy

to ta k ż e nie

któ ry ch apokryfów (IV ks. Mach., XVI, ad calcem , etc.). Pierw si chrześcijanie
w Galilei (N azarejczy cy , Ebionici etc.), k tó rz y p rzez długi czas istnieli w Batanei i K oranie,

mówili djalektem

semickim

(E uzebiusz

loc. hebr. pod słowem Xco8«; E piph. A d v . H a e r .

De

s itu et n om in .

XXIX, 7 , 9 ; XXX, 3;

Hieronim , I n M a tth . XII, 13; D ia l. a d v . P e la g . III. 2).
9) Miszna S a n h e d ry n XI, 1; Talm ud B abiloński B a b a K a m a 82 b
S ota 49, a i b; M enachoth 64 b; P o r. II Mach. IV,
10) Józ. Flaw . A n t. XX, xi, 2 : »Confidenter autem

Św.
i 83 a;

10 i nast.
dico, o p ere,

quod

institui, jam ad finem p erd u cto , quod nem o alius, etiam si vo lu erit, neque Ju
daeus, neque alienigena, p o tu e rit com issa huic operi
hom inibus enunciare« etc.

accu rate

ad eo

G raecis

wują o niej zupełne milczenie. Nie ulega żadnej wątpliwości,
że w Jerozolimie zajm ow ano się greczyzną bardzo m ało;
uw ażano to za rzecz niebezpieczną, poniżającą; mogły się
były tem zajm ować najwyżej próżne kobiety i 1). Zajęciem
godnem pow ażnego męża było tylko badanie Zakonu 12). Pe
wien uczony rabin, zapytany, kiedy jest pora w łaściw a dla
uczenia dziatwy m ądrości greckiej, odpowiedział: »W tedy,
kiedy nie będzie ani dnia ani nocy ; albowiem jest pow ie
dziane: będziesz uczył się pisma dzień i noc!« 13).
Więc ani w prost ani pośrednio nie dobiegł żaden pro
mień hellenizmu do Jezusa. Znał on tylko judaizm ; um ysł
jego zachow ał tę pierwotność, którą zazw yczaj różnorodne
w pływ y cywilizacyjne osłabiają. N aw et pokrew ne dążenia
judaistyczne były mu obce. Z jednej strony uniknął askezy
Esejczyków, czyli T erapeutów 14), z drugiej strony w pływ u
niepospolitego um ysłu sw ego rówieśnika Filona, który w Aleksandrji kładł w łaśnie podwaliny pod piękną now ą szkołę
religijno-filozoficzną. Znaczne podobieństwa, jakie zachodzą
pomiędzy nim a Filonem, jak np. zdania o miłości Boga,
o miłosierdziu, o spoczynku w Bogu 15), które brzmią w ew angieljach jak dalekie echo pism sławnego myśliciela aleksan
dryjskiego, dadzą się wytłóm aczyć duchem czasu, dążeniem
ogólnem um ysłów ośw ieconych etc.
Na swoje szczęście nie poznał Jezus owej zawiłej a czczej
scholastyki, w ykładanej w Jerozolimie, a z której miał nie
bawem wyłonić się Talm ud. Jeżeli naw et niektórzy z pomięI —

—

—

_____

—

n ) Talmud jerozolimski Peak I, 1.
ia) Józ. Flaw. Ant. cyt. wyż.; Orig. Contra
Celsum,II, 34.
,3) Talmud Jerozolimski P eah I, 1; Talmud
Babil. Menachoth 99b.
u ) Terapeuci Filona są odmianą Esejczyków. Nazwa ich jest właściwie
greckim przekładem wyrazu Esejczyk (Eaaatot, asaja, »lekarze«). Por. Philo:
De vita contem plativa.
15) Filon : traktaty Quis rerum
tropią.
Żywot Jezu sa.

divin aru m

haeres sit i De P h ilan -
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dzy faryzeuszów szerzyli ją po Galilei, to Jezus nie w cho
dził z nimi w stosunki; a gdy się później zetknął z tą kazuistyką, obudziła w nim tylko w stręt. Natom iast znał pra
wdopodobnie zasady Hillela, który na pięćdziesiąt lat przed
jego wystąpieniem w ygłaszał bardzo podobne myśli. Ubogi,
pokorny, łagodnego charakteru, przeciwnik obłudników i k a
płanów, Hillel mógłby uchodzić za właściw ego m istrza Je
zu sa 16), jeżeli tak oryginalne natury m iewają wogóle mi
strzów .
Księgi starego Zakonu w yw arły na nim w rażenie głę
bokie. Składały się one z ksiąg dwojakich: z Zakonu, t. j.
pentateuchu, czyli pięciu ksiąg M ojżeszowych, oraz z ksiąg
proroków , które do dnia dzisiejszego zachow ały ów czesną
formę. Do w szystkich tych ksiąg stosow ano metodę alego
rycznego wykładu, szukając w nich tego, czego być nie
mogło, ale co odpowiadało ów czesnym aspiracjom. T en Z a
kon, pochodzący z naiw nych czasów królewskich, był prze
starzały i stał w sprzeczności z prawem żywem , któremu
lud podlegał, był więc utopją, nabożną iluzją, niew yczerpanem źródłem najdziw aczniejszych pomysłów egzegetycznych,
odkąd naród przestał się rządzić sam. W szystkie miejsca
ciemne i tajemnicze w księgach proroków i w psalm ach
w skazyw ały wedle pow szechnych mniemań przyjście Mesja
sza, który miał spełnić nadzieje ludu; więc rozbierano je
skwapliwie i szukano w nich rysów znam iennych tego, który
miał przyjść. Jezus także podlegał temu ogólnemu prądowi
alegorycznego wykładu pisma. Ale genjusz jego odczuł zara
zem nieśmiertelną poezję biblji, która zupełnie nie działa na
m ałodusznych w ykładaczów jerozolimskich. Zakonem nie bar
dzo się zachwycił; wierzył, iż mógł stw orzyć lepszy. W sze
lako religijna poezja Psalm ów w przedziwny sposób przypa1S) Pirhe Aboth , roz. I i II; Talm. Jeroz. Pesachim VI, 1; Talm. Babil.
Pesachim 66 a; Szabbat, 30 b i 31 a ; »Joma« 35 b.

83

dała do jego lirycznej duszy; ona przez całe życie była mu
karm ą duchow ą i podporą. Gdy tedy chodziło o wzory, czer
pał je z ksiąg proroków, zw łaszcza z Izajasza i jego kon
tynu ato ra z czasów niewoli — owe wspaniałe sny przyszło
ści, ognista w ym owa, fantastyczne obrazy przeryw ane gro
mieniem — to działało na niego potężnie. C zytyw ał prawdo
podobnie także różne pisma apokryficzne, t. j. pisma now szych
autorów , którzy dla nadania sobie powagi podszyw ali się
pod nazw iska pioroków i patryarchów , gdyż znaczenie i wpływ
posiadały tylko pisma bardzo stare. Szczególniej jedna z tych
ksiąg pociągała g o ; było to proroctwo Daniela. Księga ta,
napisana przez entuzjastę żydow skiego za czasów Antyocha
Epifanesa a rozgłoszona umyślnie jako dzieło jednego ze sta
rożytnych m ędrców 17), była najlepszym w yrazem ducha cza
sów ostatnich. Autor tej księgi, praw dziw y tw órca historjozofii, pierw szy odw ażył się wygłosić, że w szystkie wypadki
dziejowe, oraz w szystkie państw a kolejno po sobie następu
jące, dźwigające się i upadające, są zależne od przeznaczeń
żydow skiego narodu. Temi podniosłemi nadziejam i Jezus prze
ją ł się do głębi i to od najwcześniejszych lat młodości. Może
czytał także księgę H enocha, którą w tedy ceniono na równi
z księgami świętemi 18) ; może prócz tego czytyw ał i inne
17) Legenda o Danielu powstała już w VII wieku przed Jezusem (Eze
chiel IV, 14 i nast. »Choćby byli w pośrodku niej (ziemi) ci trzej mężowie,
Noe, Daniel i Job, oni w sprawiedliwości swojej, wybawiliby dusze swe, mówi
panujący Pan* etc.; XXVIII, 3 »Otoś mędrszym nad Daniela, żadna tajemnica
nie jest zakryta przed tobą*). Ze względu na ową legendę przypuszczano,
że Daniel żył za czasów niewoli babilońskiej.
18) L is t św. J u d y Apost. 14 i nast.: »A prorokował też o nich siódmy
-od Adama Enoch* etc. II Piotra, II, 4, 11; Test. dw un astu p a tr. Symeon 5;
Lewi 14, 16; Juda 18; Zab. 3; Dan. S; Naftali 4. Prócz tego »księga He
nocha* stanowi integralną część biblji etiopskiej. W tej formie, w jakiej my
ją dziś znamy, t. j. w redakcji etiopskiej, widzimy, iż składa się z kawałków,
które powstały w różnych czasach a z pomiędzy których ustępy najstarsze
130 lub 150 lat przed Nar. J. Chr. Pewne miejsca bardzo przypomi
nają przemowy Jezusa. Porów. roz. XCVI— XCIX z Łuk. VI, 24 i nast.
6*
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podobne księgi, które rozpalały imaginacyę ludu. Przyjście
Mesjasza w blasku chwały, budzącym strach, pogrom ko
lejny ludów, zapadnięcie się nieba i ziemi, tern była przejęta
jego wyobraźnia; a ponieważ powszechnie oczekiwano tych
przewrotów i wielu nawet starało się obliczyć czas, kiedy to
nastąpi, przeto taki porządek rzeczy wydał mu się prostym
i naturalnym.
Że nie miał najmniejszego pojęcia o sprawach tego świata,
dowodzą wszystkie znamienne ustępy jego najbardziej auten
tycznych przemówień. W yobraża sobie, że ziemia rozpadła
się na królestwa, toczące ze sobą ustawiczne wojny; zdaje
się, że nic nie słyszał o ^rzymskim pokoju« i o nowszem
ukształtowaniu się społecznych stosunków. Nie zdawał sobie
jasno sprawy z potęgi rzymskiej; jedynie wyraz »cezar« obił
mu się o uszy. W oczach jego powstały takie miasta jak
Tyberjada, Juljada, Diocezarea, Cezarea, wspaniałe dzieła He
rodów, pragnących z jednej strony okazać sw ą cześć dla cy
wilizacji rzymskiej a z drugiej strony swą wierność dla
członków rodziny Augusta; miejscowości te, zmienione dziś
nie do poznania, stały się, skutkiem dziwnej ironji losu, nędznemi siedzibami Beduinów. Widział prawdopodobnie także
Sebaste, dziw architektoniczny Heroda Wielkiego; kto dziś
ogląda te ruiny, gotów uwierzyć, że złożono to jak maszynę,
t. j. że wszystkie części całkiem gotowe przywieziono na
miejsce i ustawiono. Ten przepych budowli, te seciny kolumn
jednakowych rozmiarów, przywiezionych na okrętach do Judei
dla przyozdobienia głównych ulic prostaczych miast, oto co
Jezus nazywał »królestwem świata tego i całym jego prze
pychem*. Napełniał go też obrzydzeniem ów przepych urzę
dowy, ta sztuka krzewiona drogą administracyjną. Lgnął tedy
całą duszą do wsi galilejskich, otoczonych oliwkami i figami,
do wykutych w skale grobowców i studzien. Odczuwał przy
rodę i chciał żyć śród niej. Dwór królewski wydał mu się
miejscem zbytku, gdzie ludziom tylko o to chodzi, aby przy-

w dziew ać kosztow ne sza ty 19>. W jego przepięknych przy
powieściach, pełnych poetycznych nieprawdopodobieństw,
przebija zupełna nieznajomość św iata arystokratycznego; na
królów i możnych patrzy oczami naiw nego w ieśniaka 20).
A bez porównania mniej przystępne były dla niego nowe
idee filozofji greckiej, tak dziś cenione przez każdą szkołę
filozoficzną, których głów ną zasługą było obalenie odwie
cznego mniemania, że w rękach bogów spoczyw a rząd świata.
Na sto lat przed nim Lukrecjusz w ykazał w zdum iewający
sposób niezmienność ogólnego porządku w przyrodzie. W szyst
kie w yższe szkoły, opierające się na filozofji greckiej, oba
lały wiarę w cudow ność, uczyły, że wszelkiemi zjawiskami
św iata kierują odwieczne praw a i że żadna istota boska nie
m iesza się do tego. Praw dopodobnie idee te przyjęły się także
w Babilonji i Persji. O tych postępach myśli ludzkiej Jezus
nie wiedział poprostu nic. Choć się urodził w wieku nauki
pozytyw nej, tonął całą duszą w cudowności. A tej cudow no
ści Żydzi łaknęli w tedy tak, jak nigdy. N aw et Filon Aleksan
dryjski, który żył przecież w sam em środow isku ów czesnego
ruchu um ysłowego, posiada wiedzę lichą i czczą.
Pod tym względem Jezus niczem się nie różnił od sw ych
rodaków. W ierzył w djabła, którego sobie w yobrażał jako
ducha złego 21) ; mniemał w raz z całym ów czesnym światem,
19) Mat. XI, 8 : »Ale c o śc ie w y sz li w id z ie ć ?

Izali

c zło w iek a

w m iękkie

s z a ty o b le c z o n e g o ? O to, k tó r z y m iękk ie s z a ty noszą,, w dom ach k rólew sk ich są«.
*°) Mat. X XII, 2 i n a st. »I p o s ła ł (k ró l) s łu g i sw e , a b y w ezw ali zap ro
szo n y ch na w e s e le ;

a le

oni zan ie d b a w sz y o d e sz li,
T e d y rze k ł król słu g o m

n ie ch cieli p rzy jść.

Z n ow u p o s ła ł in sze słu g i...

je d e n do roli sw o jej,
sw o im ...

id źcie

na

A le

drugi do k u p iectw a s w e g o ...

ro zsta n ia

dróg,

a

k o g o k o lw iek

zn a jd ziecie, w z y w a jcie na w e se le . T e d y w y s z e d łs z y oni słu d zy na d rogi, z g r o 
madzili w sz y stk ie , k tó rek o lw iek zn a le ź li, z łe i dob re, i n a p ełn io n e j e s t w e se le
gośćm i. A w sz e d łs z y K ról...

o b a c z y ł c z ło w ie k a n ie o d z ia n e g o szatą, w e se ln ą ...

T ed y rzek ł s łu g o m : z w ią z a w sz y n o g i i r ę c e je g o ... w rzu ćcie do ciem n o ści z e 
w nętrznych, tam b ę d z ie p ła c z i z g r z y ta n ie zęb ów «.
) Mat. VI, 13 1 »I nie w w ódź n a s na p o k u sz e n ie , ale zb a w o d e z łe g o c .
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że choroby nerw ow e pochodzą od opętania przez demony.
Zjaw iska nadprzyrodzone nie były dla niego czemś nadzw yczajnem, czem ś w yjątkowem , ale przeciw nie, czemś całkiem
zwykłem, prostem i naturalnem. Skoro człowiek zapozna się
z naukami doświadczalnem i, przestaje w ierzyć w zjaw iska
nadprzyrodzone; ale nie znając fizyki i nie operując podobnemi pojęciami, musi wierzyć, że w skutek jego m odłów pada
deszcz lub nastaje pogoda, że m ożna chorych cudownie
uzdrawiać a naw et w skrzeszać um arłych ; cud nie jest w ła
ściwie dla niego cudem, mniema bowiem, że każde zjaw isko
św iata tego jest niedostrzegalnym aktem wolnej woli Boga.
Z tego stanow iska Jezus nie schodził nigdy. W szelako w yo
brażenia te przybierały w jego duszy całkiem inny charakter,
niż w duszach prostactw a. Tłum dzięki takim w yobrażeniom
stał się naiwnie łatw ow iernym , słuchał głosu pierw szego le
pszego szarlatana. Jezus poprzestał na tem, iż wierzył w ob
cowanie z Bogiem i w nadzw yczajną potęgę człowieka obda
rzonego silną w iarą; ten piękny błąd stał się rzeczyw iście
źródłem jego w łasnej siły; bo aczkolwiek dzisiejszy profesor
chemji lub fizyki nazw ie go umysłem naiwnym , to jed n ak
zaprzeczyć się nie da, że nikt przed nim ani po nim nie w y 
warł takiego w pływ u na ludzi, jak on.
Rozwinął się w nim bardzo w cześnie charakter orygi
nalny. Legenda głosi, że już jako dziecko oparł się pow adze
ojca i z drogi utartej podążył za głosem sw ego powołania 22).
Nie ulega wątpliwości, że mało dbał o w ęzły rodzinne. Do
swoich bliskich wielkiego przyw iązania nie czuł 23), nieraz
22) fcukasz II, 4 2 i nast. »Zostało dziecię Jezus w Jeruzalemie,
nie wiedział Józef i matka jeg o ...
siedzącego w kościele w pośrodku

a teg o

I stało się po trzech dniach, że go znaleźli
doktorów *.

Ewangielje

wierają wiele podobnych anegdot, nieraz nawet pełnych

apokryficzne za

dziwactw

i niepra

wdopodobieństw.
*8) Mat. XIII, 57 : »I gorszyli się z n ie g o ; ale Jezus rzekł im: N ie jest
Prorok beze czci, tylko w ojczyźnie swojej i w domu swoim *. Marek VI, 4 :
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był naw et dla nich szorstki 24). W zorem w szystkich ludzi,
pochłoniętych przez jedną ideę, nie cenił zw iązków krwi. Za
»bliskich* uw ażał tylko ludzi jednej z nim myśli. »Oto m atka
moja, oto bracia moi« rzekł razu pew nego, w skazując n a
sw ych uczniów; ^albowiem ktoby uczynił wolę ojca mojego,
który jest w niebiesiech, ten jest bratem moim, i siostrą,
i m atką!« Prości ludzie nie rozumieli tego; pew nego dnia ja 
kaś niewiasta zawołała, ujrzaw szy g o : ^Błogosławiony ż y 
wot, który ciebie w ydał i pierś, która cię wykarm iła!* Na to
odpowiedział jej Jezus 25) : »Raczej błogosławieni są, którzy
słuchają słow a bożego i strzegą g o !« Niebawem obaczym y,
że zbuntuje się jeszcze bardziej przeciw naturze, że podepce
w szystko, co człowiek zw ykł cenić, pokrew ieństw o, miłość,
ojczyznę a całą duszę sw oją i całe serce swoje zw róci w y 
łącznie ku idei, która według niego była objawem bezwzglę
dnej praw dy i bezwzględnego dobra.

*...chyba w ojczyźnie swojej, a między pokrewnymi i w domu swoim*. Jan
VII, 3 i nast. »Tedy rzekli do niego bracia je g o : odejdź stąd... jeżeli takie
rzeczy czynisz, objaw się światu... I rzekł im Jezus: czas mój jeszcze nie
przyszedł; ale czas was zawsze je s t w pogotowiu«. Patrz dalej roz. IX.
24j Mateusz XII, 48: »Któraż to m atka m oja? i którzy są 'b ra c ia m o i?«
Marek III, 3 3 : »Któż jest matka moja i bracia moi ?« Łukasz VIII, 21 : »Matka moja i bracia moi są ci, którzy słowa bożego słuchają i czynią je«. Jan
II, 4: »Rzekł jej (m atce) Jezus: co ja mam z tobą, niewiasto?* Ewang. wedł.
Hebr. u św. Hieronima, Dial. adv. Pelag. III, 2.
*5) Łukasz XI, 27 i nast.

ROZDZIAŁ IV.
Idee środowiska, z którego wyszedł Jezus.
Równie jak w zakrzepłej ziemi trudno odnaleźć ślady
pierw otnych zjaw isk stworzenia, gdyż zagasły ognie, które
ją przenikały, tak samo trudno dziś zbadać dokładnie ow ą
epokę przew rotu, która rozstrzygnęła losy ludzkości, w szel
kie zaś wnioski i objaśnienia historyków będą zaw sze po
siadały jakieś braki. Jezus żył w czasach, kiedy na arenę
dziejową w ystępow ało się otw arcie, a na szalę losu rzucało
się w szystko. Każdy wielki charakter pieczętował sw ą dzia
łalność śmiercią. Dla takich czynów potrzeba w olności; a wol
ności tej nie było, poryw y tłumiono za pomocą krw aw ych
represalji. Dziś człowiek mało w aży i mało zdobyw a. Ale
w epoce bohaterskiej w ażył w szystko i zdobyw ał w szystko.
Źli i dobrzy — a przynajmniej ci, którzy się za takich u w a
żali — staw ali naprzeciw ko siebie jak dwie zbrojne armje.
Do apoteozy szło się przez szafot. C haraktery bohaterów
ryją się w pamięć wieków jako w ieczyste w zory. Prócz
wielkiej rewolucji francuskiej żadna epoka dziejów ludzkich
nie w ytw orzyła takiego środow iska, jak epoka Jezusa, które
byłoby zdolne dobyć z piersi człowieczej tyle siły utajonej;
taka siła w ystępuje tylko w dniach wielkich gorączkow ych
dążeń i wielkich niebezpieczeństw.
Gdyby rządzenie światem było zagadnieniem spekulacji
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filozoficznej a najw iększy filozof istotą w łaściw ą do powie
dzenia ludziom, w co wierzyć mają, to owe etyczne i dog
m atyczne kanony, które zwiemy religją, byłyby tylko ow o
cem rozmyślań w ciszy i spokoju. Ale niestety tak nie jest.
Z wyjątkiem wielkiego S akya - Muni w szyscy tw órcy rełigii
metafizykami nie byli. N aw et ów buddyzm, narodzony z czy
stej myśli, zaw ojow ał połowę Azji tylko za pom ocą czynni
ków politycznych i moralnych. W religjach semickich pier
wiastek filozoficzny zajmuje bardzo mało miejsca. Mojżesz
i Mahomet nie byli filozofami, ale ludźmi czynu. Panują nad
ludzkością, poniew aż zdołali sw ych ziomków zagrzać do
czynu. I Jezus również nie był ani teologiem, ani filozofem
o mniej lub więcej doskonałym system acie. Kto chciał zostać
jego uczniem, ten nie potrzebow ał podpisać się pod jakąś
formułką, lub uczynić jakieś w yznanie w ia ry : w ystarczało,
że szedł śladem m istrza i kochał go. Jezus nigdy nie prow a
dził dysput o Bogu, gdyż czuł go bezpośrednio w sobie. To
nie Jezus stw orzył ow ą podw odną rafę m etafizycznego mędr
kowania, o którą uderzyła naw a chrześcijaństw a na początku
III-go wieku. Nie dogmat, nie system at filozoficzny był po
tęgą Jezusa, ale jego indywidualność o tak silnej woli, że
złam ała inne i do dnia dzisiejszego w łada sumieniami ludzkiemi.
Od niewoli babilońskiej aż do średnich wieków naród
żydow ski znajdow ał się ciągle w sytuacji naprężonej. Dla
tego w szyscy rzecznicy myśli tego narodu śród owego dłu
giego okresu piszą ciągle w stanie jakiegoś gorączkow ego
podniecenia, w znoszą się albo nad rozum ludzki, albo spa
dają niżej, nigdy jednak nie stąpając po jego poziomie. I ni
gdy może człowiek z w iększą, niemal rozpaczliw ą odwagą,
nie rzucał się do rozw iązyw ania zagadki swej przyszłości,
swego przeznaczenia. Myśliciele żydow scy uw ażali dobro
swego narodu za swoje w łasne; oni byli pierwsi z pomiędzy
tych, którzy, budując teorje społeczne, mieli na oku całą
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ludzkość. Grecja, zatopiona w sobie, zajęta wyłącznie swemi
w ewnętrznem i sprawam i, które jedno miasto uzbrajały prze
ciw drugiemu, doczekała się znakom itych dziejopisów; ale ci
przed epoką rzym ską nie zdobyli się na zasadę historjozoficzną, obejmującą całą ludzkość. Natom iast Żyd w skutek
daru jakiegoś proroctw a, sięgającego w przyszłość i odga
dującego jej znamienne rysy, historję zlał w jedno z religją.
Może dar ten zaw dzięczał on po części wpływom perskim?
Persja bowiem mniemała od niepamiętnych czasów , że dzieje
w szechśw iatow e to szereg ew olucyjnych uw arstw ień, szereg
epok, że każdą taką epokę rozpoczyna jakiś prorok, będący
jej tw órcą. K ażdy prorok miał swój »hazar«, t. j. okres ty 
siącletniego panow ania (chiljazm) a każdy taki okres obej
m ował w szystkie zdarzenia, które miały przygotow ać ludz
kość do nastania państw a O rm uzda; okresy te przypom inają
także owe miljony wieków, na czele których miał stać każdy
oddzielny Budda indyjski. A gdy się czasy wypełnią po ostatniem tysiącoleciu, nastanie zupełny raj na ziemi. Ludzie osią
gną najw yższe szczęście, ziemia będzie im padołem dosko
nałości, w szystkie ludy będą mówiły jednym językiem, n a
stanie dla w szystkich jedno prawo, jedno państw o. Ale taki
stan rzeczy poprzedzą okropne nieszczęścia. Dahak, szatan
perski, zerwie sw e pęta i rzuci się na ziemię. W tedy zjawi
się dwóch proroków, którzy ludzkość pocieszą i przygotują
do przyszłych zdarzeń 1). Takie idee obiegały świat, dotarły
naw et do Rzymu, gdzie w yw ołały szereg poem atów proro
czych, szerzących wiarę w podział historji św iata na epoki,
w zupełne odrodzenie ludzkości i pow rót złotego w ieku 2).

x) Y a ęn a XIII, 24; Teopom p, u Plutarcha,

D e I s id e et O sirid e, § 47;

M in o k h ire d , ustęp drukowany w »Zeitschrift der deutschen morgenlaendischeu
Gesellschaft*, I p. 263.
2) Virg. Eel. IV ; Servius o 4 w. tej bukoliki; Nigidius, cytow any przez
Serviusa, o w. 10.
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K sięga Daniela, Henocha, oraz niektóre księgi sybillińskie 3),
są w yrazem żydowskiego poglądu na te marzenia. W ątpić
należy, aby tak myślał ogół. Z początku tylko imaginacje
w yjątkow e zapalały się do tych idei, oraz um ysły, ulegające
łatwo wpływom obcych doktryn. O graniczony i suchy umysł
autora ksiąg E stery nigdy nie mówi o świecie inaczej, tylko
z najw yższą pogardą i nieżyczliwością 4). R ozczarow any epi
kurejczyk, tw órca księgi »Kaznodzieja Salom onowy «, do tego
stopnia nie zajmuje się przyszłością, że naw et nie dba o los
w łasnych dzieci; w edług tego celibatarjusza-egoisty szczy
tem m ądrości żyć z pełnego 5). W szelako w każdym naro
dzie rzeczy wielkich dokonyw a mniejszość. Mimo całego sze
regu cech ujem nych, jak bezwzględność, egoizm, szyderstw o,
3) K sięg a III, 97— 817.
4) VI, 1 3 : *1 pow iedział Ham an Z eresie, żonie sw ej, i w szystkim p rzy
jacioło m swoim w szy stk o , co mu się p rzydało. I rzekli do niego m ędrcy jeg o ,
i Z eres, żona je g o : P oniew aż z naro d u żydow skiego j e s t M ardocheusz, przez
k tó re g o obliczem p o cząłeś up adać, nie przem ożesz go«.

VII,

10:

»I obw ie

szono H am ana na onej szubienicy, k tó rą b ył zg o to w ał M a rd o ch e u szo w k ; VIII,
7, 11— 17; IX, 1— 2 2 ; ta k ż e w u stępach ap o k ry ficz n y ch : IX, 10— 11; XIV,
13 i n a s t.; XVI, 20, 24.
5) K aznodzieja Salom . 1,

II:

»N iem asz pam iątki pierw szych

rzeczy ;

tak że też i p o tom nych, k tó re będą, nie będzie pam iątki u ty ch , k tó rzy potem
nastaną«. II, 16: »Albowiem nie na wieki będzie pam iątki m ądrego i głupiego,
iż za to , co te ra z je s t, we dni przyszłe w szystkiego zapom ną, a jak o um iera
m ąd ry , ta k i głupi«. II, 18— 2 4 : »Nawet obm ierzła mi w szy stk a p ra c a m oja...
p rz e to iż zostaw ić ją m uszę człowiekowi, k tó ry n astanie po mnie. A k to wie,
będzie li m ądrym , czyli głupim ?...

Bo

cóż m a człow iek ze w szystkiej p racy

sw ej, i z usiło w an ia se rc a sw ego?* III, 19— 2 2 : »Bo p rzy p ad ek bydła i p rzy 
padek synów ludzkich je s t jed n aki. Ja k o um iera ono, ta k um iera i ten, i du
cha^ jed n ak ieg o w szy scy m ają,

a niem a człow iek nic więcej

nad

bydlę;

bo

w szystko je s t m arn o ść... W szy stk o je s t z p ro ch u i w proch się o braca. A któż
w ie, źe duch syn ó w ludzkich w stępuje w zgórę?

a

duch

bydlęcy że z stęp u je

pod ziem ię? P rz e to zo b aczy łem , że człow iekow i nie m asz nic lepszego, jed n o
w eselić się z p ra c y sw ej, g dyż to je s t dział je g o ; albowiem któ ż go do te g o
przyw iedzie, ab y m iał p o zn ać, co będzie po nim ?« IV, 8, 15— 16; V ,17— 18;
VI, 3, 6; VIII, 15; IX, 9, 10.
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okrucieństwo, m ałoduszność, m ędrkowanie i sofistyka — n a
ród żydow ski był tw órcą dążeń najpiękniejszych i najbardziej
bezinteresow nych, jakie dzieje kiedykolwiek widziały i zapa
miętały. Opozycja staje się zaw sze chw ałą sw ego narodu.
W pew nych okolicznościach największymi śród danego na
rodu są ci, których ów naród skazuje na śmierć. Sokrates
opromienił nieśmiertelną sław ą Ateny, które mniemały, że
właśnie on czyha na ich zgubę. Spinoza był największym
Żydem czasów now ożytnych i w łaśnie synagoga wyklęła go.
Jezus stał się chlubą swego ludu i w łaśnie lud ten go ukrzy
żował.
Od wieków olbrzymie m arzenie ożywiało naród żydow 
ski i odmładzało wciąż schnący jego pień. Grecy, stw orzyw szy
teorję o nieśmiertelności duszy, wierzyli w nagrodę osobistą;
Żydzi, nic o tern nie wiedząc, całe uczucie swoje i w szy st
kie nadzieje złożyli na ołtarzu przyszłości narodowej. W ie
rzyli, że Bóg obiecał im przyszłość nieograniczoną; a ponie
w aż począw szy od IX wieku przed naszą erą gw ałt coraz
bardziej rządził światem i coraz bardziej ograniczał Żydów,
przeto wpadali na najdziwaczniejsze pomysły, aby te rażące
sprzeczności ze sobą pogodzić. Gdy przed niewolą babilońską
cała doczesna przyszłość narodu została zagrożona przez
odłączenie się pokoleń północnych, Żydzi m arzą o odrodze
niu potęgi domu Dawidowego, m arzą o pojednaniu ze zw aśnionemi pokoleniami, wreszcie o pokonaniu bałw ochw alstw a
przez teokrację i kult Jehow y. A w epoce niewoli w y stę
puje wieszcz, pełen niesłychanego uroku, widzi chwałę jakie
goś przyszłego Jeruzalem, panującego nad licznymi ludami
i nad odległemi wyspami, i przedstaw ia to panow anie w bar
w ach tak łagodnych, iż m ożnaby mniemać, że przez dal sze
ściu wieków Jezus użyczył mu blasku swej duszy i swej
dobroci 6).
6) Izajasz LX, etc. »Powstań, objaśnij mnie! ponieważ przyszła św iatłość
twoja, a chwała pańska w eszła nad tobą.

Bo

oto

ciemności

okryją ziemię
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Zdawało się przez jakiś czas, że zw ycięstw o C yrusa
spełniło w szystkie w ym arzone nadzieje ludu. Surowi ucznio
wie A w esty i w yznaw cy Jehow y uw ażali się za braci. Per
sja, pozbyw szy się wielorakich »Dewasów«, którzy się za
mienili w demonów (Diwów), doprowadziła starą w yobraźnię
aryjską, pogrążoną przew ażnie w naturalizmie, do pewnego
rodzaju monoteizmu. Proroczy ton nauk krainy irańskiej przy
pomina pod niejednym względem pism a O zeasza i Izajasza.
Izrael odetchnął pod Achemenidami 7) a pod Kserksesem
(Aswerus) zatrw ożył naw et Irańczyków. Ale tryumfalne w tar
gnięcie do Azji cywilizacji greckiej i rzymskiej strąciło Izraela
znow u w otchłań marzeń. Coraz donośniej w zyw a on Me
sjasza, aby się zjawił dla sądu i pom sty nad ludami. Ocze
kuje teraz zupełnego przeobrażenia św iata, rewolucji, m ają
cej w strząsnąć podwalinami ziemi i ugasić palące pragnienie
zemsty, wynikłe z poczucia swej w yższości a widoku swego
poniżenia 8).
Gdyby Żydzi wierzyli w spirytualizm, według którego
człowiek posiada duszę i ciało, więc dusza, rzecz prosta,
żyje dalej, choć ciało w proch się obróci, w ybuch owej
wściekłości i owego protestu nie miałby podstaw y. Ale spi
rytualizm był wynikiem filozofji greckiej i nie tkwił bynajmniej
w tradycjach żydowskich. Starożytne pisma hebrajskie nie
wspom inają nic o przyszłych nagrodach lub karach. Dopóki
pokolenia poszczególne żyły z sobą w zgodzie, nie zajm o
w ano się m yślą o sprawiedliwym podziale nagród według
zasługi. Gdy przeto nastały wieki bezbożności, człowiek spra
wiedliwy znalazł się w bardzo niekorzystnem położeniu; mua zaćmienie narody;

ale nad tobą, wznijdzie Pan,

a chwała jeg o nad tobą.

widziana będzie! I będą chodzić narodowie w światłości twojej,
w jasności, która wynijdzie nad tobą« etc.

a królowie

7) Cała k sięga Estery tchnie wielkiem przywiązaniem do tej dynastji.
8) List apokryficzny
147 i nast.

Barucha,

u Fabriciusa,

Cod. P se u d . V. T. II, p .
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siał cierpieć za winy niepopełnione, dźw igać brzemię nie
szczęścia, które spadło na niego za niepraw ość ogółu. T ego
rodzaju poglądy, które Żydzi odziedziczyli jeszcze po patryarchach, prowadziły do coraz w iększych sprzeczności. Już
za czasów Hioba poglądy te były silnie zachw iane; starcy
Tem anu, którzy je szerzyli, nie stali na w ysokości sw ego
wieku, a młodzieńczy Elihu, który się pojawia, aby je zw al
czyć, zaraz na wstępie poczyna sobie dość rew olucyjnie,
w ołając: m ądrość przestała być udziałem sta rc ó w 9). Z chwilą,
gdy w skutek w ystąpienia Aleksandra w ytw orzyły się now e
zawikłania, stare zasady tem ańskie i m ozaistyczne stały się
jeszcze nieznośniejszemi 10). Izrael był nieskończenie w ierny
Zakonowi a przecież uległ prześladow aniu Antyocha. Jeden
tylko mówca, pow tarzający bezmyślnie stare frazesy, odw a
żył się głosić, źe całe nieszczęście ludu pochodzi stąd, iż
przestał być wiernym Zakonowi lr). Jakto? Cały szereg po
ległych w obronie wiary, owi bohaterscy M achabeusze, ta
m atka pośw ięcająca siedmiu synów , tych miał Jehow a z a 
pomnieć na wieki i oddać w ytępieniu i mogile? 12). S adu
ceusz, niedowiarek i światowiec, mógł może nie ustraszyć
się podobnych w yw odów ; jakiś tak doskonały mędrzec, jak
Antigones z Soko 13) mógł był głosić, źe cnoty nie upraw ia
się dla nagrody, inaczej byłoby się niewolnikiem, który w y 
ciąga rękę po zapłatę, że w łaśnie należy być cnotliwym bez
oglądania się na to, czy się otrzym a nagrodę, czy nie. Ale
ogółu, ale tłumu, nie mogła podobna filozofja zadowolnić.
9) Job. XXXII, 9: »Zacni nie zawsze mądrzy, a starcy nie zawsze ro
zumieją sądu«.
10) Tymczasem, rzecz szczególna, Jezus syn Syracha, trzyma się ich
ściśle (XVII, 2 6 - 2 8 ) ; XXII, 10— 11; XXX, 4 i nast.; XLI, 1— 2; XLIV, 9).
Autor M ądrości jest przejęty wręcz przeciwnemi uczuciami (IV, 1, tekst grecki).
u ) Est. XIV, 5— 7 (apokr.); List apokr. Barucha (Fabricius, Codex
apocr. V. T. II p. 147 i nast.).
12) II, Machab. VII.
13) Pirke A both, I, 3.
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Zwolennicy teorji filozoficznej o nieśmiertelności duszy w y o 
brażali sobie, że spraw iedliw y żyje dalej w pamięci Boga
i w pełnem chwały wspom nieniu ludzkiem, sądząc bezbo
żnych, którzy go prześladowali 14). »Żyją w obliczu Boga...
Bóg zna ich« 15) — oto cala nagroda. Inni natom iast, zw ła
szcza F aryzeusze, przyjęli dogm at o zm artw ychw staniu 16).
Sprawiedliwi ożyją, aby w ziąć udział w królestwie Mesjaszowem. Z m artw ychw staną ich ciała, posiędą świat, w któ
rym będą królami i sędziam i: oglądać będą tryum f sw ych
zasad a poniżenie sw ych wrogów .
U Izraela wieków najdaw niejszych odnajdujemy bardzo
niewyraźne ślady tego podstaw ow ego dogmatu. Saduceusz,
który go nie uznaw ał, uchodził za zupełnie praw ow iernego;
faryzeuszów , w yznaw ców nauki o zm artw ychw staniu, u w a
żano za now atorów . Ale w dziedzinie religji w szelka now ość
w ypływ a z gorliw ości; stronnictwo fanatyków staw ia tezę
i w yciąga z niej w szystkie konsekwencje. Nauka o zm ar
tw ychw staniu, tak różniąca się od nauki o nieśmiertelności
duszy była całkiem naturalnym wynikiem nauk poprzednich
i położenia ogólnego, w jakiem się lud znalazł. Może zresztą
i tu ujawnił się wpływ Persji 17). W każdym razie tw orzy
ona łącznie z w iarą w przyjście M esjasza i w iarą w odro
dzenie św iata owe teorje apokaliptyczne, które, nie w ytw o
rzyw szy właściw ie żadnego artykułu w iary (zdaje się, że
ortodoksyjny Synhedrjon Jerozolimy nie przyjął ich), trafiały
u) M ądrość, roz. II— VI; De ration is im perio, rzecz przypisywana Jó
zefowi 8, 13, 16, 18. Wypada zaznaczyć, że według autora tego traktatu
motyw nagrody osobistej miał znaczenie podrzędne. Główną, pobudką, męczeń
stwa była cześć i przywiązanie do Zakonu, oraz przeświadczenie, że śmierć
przyniesie ludowi korzyść, a męczennikom chwałę. Porów. M ądrość IV, 1
i nast.; K azn o d zieja XLIV i nast ; Józef Fiawjusz B. J. II, rai, 10; III, Tin, 5.
15) M ądrość IV, 1; De rat. im p. 16, 18.
« ) II M achał. VII, 9, 14; XII, 43— 44.
1T) Theopomp, u Diog. Laert,, Proaem., 9. — Bundehesz, roz. XXXI.
Ślady teorji o zmartwychwstaniu w Aweście są bardzo niewyraźne.
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do każdego umysłu i ogarnęły cały świat żydowski. Owóż
ten zupełny brak granic, jakie zakreśla dogmat, sprawił, że
zmieszały się ze sobą pojęcia zasadniczo sprzeczne. Nieba
wem sprawiedliwy pocznie oczekiwać zmartwychwstania 18),
będzie wierzył, iż zaraz po śmierci dostanie się na łono Abra
hama 19). Raz jest mowa o zmartwychwstaniu wszystkich 20),
to znowu tylko o zmartwychwstaniu sprawiedliwych 21). Je
dni głoszą, że ziemia się odrodzi i nastanie nowe Jeruzalem;
natomiast inni, że przedtem świat cały zostanie zniszczony.
Taki stan umysłów panował w Palestynie, kiedy Jezus
wystąpił na widownię publiczną. Nie było szkoły, któraby
krzewiła te idee; unosiły się one w powietrzu, napływając
do duszy Jezusa od lat najwcześniejszych. Naszych wątpli
wości i wahań nie znał on zupełnie. Na szczycie góry Na
zaret, gdzie człowiek współczesny nie może się oprzeć nie
spokojnym dumaniom o swym losie zawodnym, spoczywał
on z pewnością kilkadziesiąt razy, wolny od wszelkich zw ąt
pień. Źródłem naszego smutku jest egoizm, który każe nam
dociekać z goryczą, jaką korzyść odniesiemy z cnót naszych
po za grobem; Jezus tego nie znał, on był oddany tylko
swemu dziełu, swemu ludowi, ludzkości... Owe góry, to mo
rze niebieskie, te przeczyste błękity, to płaskowzgórze gubiące
się za widnokręgiem, wszystko to nie było dla niego wizją
duszy, nękanej przez melancholję a pytającej natury o swoje
przeznaczenie, ale określonym symbolem, ale przejrzystym
cieniem świata niewidzialnego, nowego nieba.
18) Jan XI, 24: »Rzekła mu Marta: Wiem, iż wstanie przy zmartwych
wstaniu w on ostateczny dzień«.
19) fcuk. XVI, 22: »I stało się, że umarł on żebrak, i odniesiony był
od Aniołów na łono Abrahamowe«. Porów. De rationis imp. 13, 16, 18.
20) Daniel XII, 2: »A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, ocuc%
się, jedni ku żywotowi wiecznemu, a drudzy na pohańbienie i na wzgardę
wieczną«.
21) II Machab. VII, 14.
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Do zdarzeń politycznych sw ego czasu nie przyw iązy
w ał w agi i prawdopodobnie też niewiele o nich wiedział. Dynastja Herodów żyła dla niego w świecie tak odrębnym, że
niezawodnie znał ją tylko z nazw iska. Herod Wielki schodzi
ze św iata niemal w roku jego narodzin, pozostaw iając po
sobie niezatarte ślady działalności, pomniki, zm uszając naj
bardziej uprzedzonych do porów nania jego panow ania z pa
nowaniem Salom ona, choć dzieła te nie były w ykończone
i nikt ich w ykończyć nie mógł. Ambitny światowiec, błąka
jący się w ciąż w labiryncie zatargów religijnych, posiadał ów
chytry Idumejczyk tę przewagę, jak ą nad zapalonym i fana
tykam i daje zimna krew, pozbaw iona uprzedzeń moralnych.
Jego idea p aństw a żydow skiego, jak podobne projekty S alo
mona, choćby naw et nie była na owe czasy politycznym
anachronizmem, byłaby się i tak rozbiła o sam charakter
narodu żydowskiego. Jego trzej synow ie zostali tylko rzym 
skimi namiestnikami o stanow iskach mniej więcej radżów in
dyjskich pod panow aniem Anglików. Antypater lub Antypas,
tetrarcha Galilei i Perei, do którego poddanych Jezus zaliczał
się przez całe życie, człowiek leniwy, władca bez w ładzy 22),
był ulubieńcem i pochlebcą T yberjusza 23), a Herodjada 24),
druga jego żona, w yw ierała na niego w pływ nieraz bardzo
ujemny. Filip, tetrarcha ziemi Gaulonickiej i Batanejskiej, kędy
Jezus nieraz podróżow ał, był w ładcą o wiele lepszym 2B).
Archelausa, etnarchy Jerozolimskiego, Jezus znać nie mógł.
Miał bowiem najwyżej lat dziesięć, kiedy ten człowiek bez
charakteru, słaby a nieraz gwałtow ny, został przez Oktawjana

22) Józ. Flaw. A nt. XVIII, v, 1; vn, 1 i 2; Łukasz III, 19:
Tetrarcha, będąc strofow any

od

niego

(Jana)

»A Herod,

dla Herodjady, żony

Filipa,

brata jeg o , i dla w szystkich spraw, które czynił Herod...«
23) Józ. Flaw. Ant. XVIII,

ii,

3 ; iv, 5 ;

v,

1.

24) Tamże XVIII, vn, 2.

n ) Tamże XVIII, iv, 6.
Żywot Jezusa.

7
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Augusta pozbaw iony w ładzy 26). Tym sposobem Judea, złą
czona z S am aryą i Idumeą, stała się właściw ie cząstką pro
wincji syryjskiej, którą rządził legat cezara, w pływ ow y kon
sul, senator Publius Sulpicius Quirinius 27). W szyscy namie
stnicy jerozolimscy jak Componius, Marcus Ambivius, Annius
Rufus, Valerius Gratus i w reszcie około r. 26 naszej ery
Pontius Pilatus, musieli we wszelkich w ażniejszych spraw ach
zw racać się do legata, władającego Syrją; pod ich stopami
wciąż budził się wulkan, który chcieli ugasić 28).
Przez cały ten okres Jerozolima jest widownią ciągłych
rozruchów , w zniecanych przez fanatyków religijnych 29). P rzy
w ódca tych rozruchów szedł zaw sze na śmierć; ale szedł
z całym zapałem, ilekroć był rzecznikiem nienaruszalności
Zakonu. Dla zagorzałych fanatyków, nie dbających o życie,
powód do wzniecenia zamieszek zaw sze sięznalazł;
więc
zryw ano orły rzymskie, burzono gm achy i pomniki, staw iane
przez Heroda, w szczególności te, które obrażały uczucia
w iernych, dom agano się usunięcia tablic pamiątkowych, fun
dow anych przez prokuratorów a posiadających napisy treści
bałwochwalczej 30). Silne stronnictwo przew rotu stworzyli
dwaj uwielbiani przez lud uczeni w piśmie, Juda, syn Saryfeusza, oraz Mateusz, Syn M argalosa; naw et śmierć obu
przyw ódców nie zdołała stronnictw a tego wytępić 31). Podo
bny ruch ogarnął Sam arytanów 32).
*8) Tamże XVII, xii, 2 i B. .7 II, vn, 3.
ł7) Orelli, Inscr. lat. No 3693; Henzen Suppl.

No 7041; F asti prae nestini, 6 marca i 28 kwietnia (p. Corpus inscr. lat. I, 314, 3 1 7 ); Borghesi,
F asti consul, r. 742; R. Bergmann, De inscr. lat. ad P . S. Q uirinum , ut
videtu r , referenda (Berlin 1851). Porów. Tacyt, A nn. II, 30; III, 48; Strabo
XII, vi, 5.
*8) Józ. F lav. A nt. I. XVIII.
29) Józ. Flav. Ant. księgi XVII i XVIII; B. J. I i II.
30) Józ. Flav. Ant. XV, x, 4. Porów, z Księgą, Henocha XCVII, 13 — 14.
sl) Phiło, Leg. ad Caium § 33.
32) Józ. Flaw. A nt. XVII, vi, 2 i nast.; B. J. I, xxxm, 3 ł nast.
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Zakon prawdopodobnie nie miał nigdy żarliwszych obroń
ców jak w chwili, gdy już żył ten, który potęgą swego genjuszu i swej wielkiej duszy miał go znieść. Pojawiają się
«Zeloci* (Kenaim) czyli »Sykaryjczycy«, religijni mordercy,
którzy uważają sobie za obowiązek zabić każdego, kto w ich
oczach naruszy Zakon 33). Rzecznicy innej myśli, Taumaturgowie, uważani niemal za istoty boskie, zyskują wiarę u ludu,
którego dusza rwie się w zaświatowość, nadprzyrodzoność
i boskość 34).
W iększy wpływ wywarł na Jezusa ruch, wywołany
przez Judasza Gaulonitę, zwanego także Galilejskim. Ludom
podbitym przez Rzymian najbardziej dolegał census 35). Śro
dek ten, który zawsze zadziwia ludy, nieprzywykłe do pła
cenia podatków na rzecz centralnej władzy administracyjnej,
oburzał Żydów. Już za czasów Daniela szacunek podatkowy
wywołał gwałtowne protesty i skargi proroków 36). Census
był podstawą opodatkowania; tymczasem samo płacenie po
datków graniczyło wedle pojęć teokratycznych niemal z bez
bożnością. Jedynym panem człowieka jest B óg; dziesięcina,
składana na rzecz jakiegoś ziemskiego władcy, równała tedy
władcę z Bogiem. I na tym właśnie punkcie teokracja ży
dowska, dla której pojęcia państwowe były zupełnie nieprzyss) Miszna, S a n h e d ry n , IX, 6;
Jan XVI,
że

2:

^W yłączać

Józef Flawjusz B .

was będą, z bóżnic;

J.

owszem ,

ks.

IV

i

nast.

przyjdzie godzina,

wszelki, który was zabije, będ zie mniemał, że Bogu posługę czyni«.
84) D zie je a post. VIII,9: »A niektóry mąż,

imieniem Symon, był przed

tem w onem mieście, bawiący się nauką czarnoksięską, i lud Samaryjski mamił,
powiadając się być czemsi wielkim«.

Z w ersetu 11-go można wywnioskować,

że Symon był już sławny za czasów Jezusa.
S5) Rozprawa Claude’a, Lyon, tab. II. B oissieu,

In scr. a n i. de L y o n ,

str. 136.
36) II Samuelowe, XXIV (Dawid lud liczyć każe, B óg się nań o to gniew a
i ze trzech plag :edną mu obierać rozkazuje. Powietrzem siedm dziesiąt ty się c y
ludu pomarło.

Pan

się zlitował a za modlitwą i ofiarą Dawidową powietrze

uśmierzył).
7*
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stępne, doszła do sw ych ostatecznych konsekwencji, do ne
gacji wszelkich urządzeń społecznych i wszelkiej władzy.
Pieniądz, spoczyw ający w skarbcu publicznym, uchodzi za
pieniądz skradziony 37). Zarządzony przez Quiriniusa w 6 r.
naszej ery spis ludności, w yw ołał wielkie wrzenie w um y
słach. W prowincjach północnych wybuchły zamieszki. Nie
jaki Judas z m iasteczka Gamala, położonego na wschodnim
brzegu jeziora Tyberjadzkiego, oraz F aryzeusz imieniem S adok, w ystąpiw szy razem przeciw płaceniu podatków, stw o
rzyli stronnictwo, które niebawem podniosło otw arty b u n t38).
Stronnictwo to głosiło, że nikomu nie wolno nazyw ać się
»Panem«, gdyż tytuł ten przysługuje w yłącznie Bogu, że w ol
ność pow inna być droższą człowiekowi niż życie. Nie ulega
wątpliwości, że ów Judasz miał jeszcze szereg innych tez
w zanadrzu, które jednak Józef Flaw jusz osłania milczeniem,
aby nie obnażyć zanadto sw ych w spółw yznaw ców i nie
przedstaw ić ich w świetle mniej korzystnem ; nie m ożna bo
wiem zrozumieć, czemu dla takich ogólników zalicza go do
rzędu filozofów narodow ych i za twórcę niemal czwartej se
kty, równej sektom F aryzeuszów , Saduceuszów i Esejczyków. Judasz mógł rzeczywiście stać na czele jakiejś sekty
galilejskiej, przejętej ideą m esjanistyczną, która następnie rzu
ciła się w wir działań politycznych. Prokurator Coponius stłu
mił w praw dzie powstanie Gaulonity; ale stronnictwo jego nie
wyginęło, miało naw et i potem jeszcze przywódców. Syn Ju 
dasza, Menahem, oraz Eleazar, krewniak, prow adzą dzieło
37) Talmud babiloński, Baba
38) Józef Flaw. Ant. XVIII, i,

K am a, 113 a., Szabbal , 33 b.
1 i 6; B .J . vm , 1; D zieje apost. V, 37:

*Po nim powstał Judas Galilejczyk

za dni popisu i uwiódł wiele ludu za so b ą ;

ale i

on zginął, i w szyscy, którzy z nim przestawali, rozproszeni są«. D zieje

apost. wymieniają przed Judasem innego jeszcze agitatora, imieniem Teudas,
ale to anachronizm: powstanie Teudasa miało m iejsce w r. 44 naszej ery (Jó
zef Flawjusz A nt. XX, v, 1).
39) Józ. Flaw. B. J. II, xvii, 8 i nast.
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dalej, a podczas ostatnich walk Żydów z R zym ianam i39) są
naw et bardzo czynni. Może Jezus znał owego Judasza, poj
m ującego żydow ską rewolucję tak odmiennie od niego? Lu
dzi tego obozu znał na pewno, znał także ich zasady; może
w ięc umyślnie dla przeciwdziałania zasadzie państw ow ej w y 
głosił zd a n ie: oddaj Bogu, co Boga a Cesarzow i, co Cesa
r z a 40). Jezus, obdarzony praw dziw ą m ądrością, skorzystał
z błędu przeciwnika, m arzył bowiem o innem królestwie
i o innem zbawieniu.
T ym sposobem Galilea stała się olbrzymim tyglem, w któ
rym się stapiały najróżnorodniejsze ż y w io ły 41). Skutkiem tych

40) Uwaga tlóm acza. Niepospolity ten wywód Renana jest wszelako
niezgodny z całokształtem nauki Jezusowej, k tóra to nauka, przechodząc
potem przez filtry legend, została możliwie przystosowaną, do idei państwo
wej. Jezus bynajmniej nie kazał płacić podatków. Ewangielista powiada wy
raźnie: Rzekł mu (Piotrowi) Jezus: Cóż ci się zda. Szymonie? Królowie
ziemscy od kogóż biorą, cło albo czynsz? od synów swoich czyli od obcych?
Rzekł mu Piotr: Od obcych. I rzekł mu Jezus: Toć tedy synowie są, wolni.
W szakże abyśmy ich nie zgorszyli, szedłszy do m orza zarzuć wędkę, a tę
rybę, która najpierwej uwięźnie, weźmij, a otworzywszy gębę jej, znaj
dziesz stater, który wziąwszy daj im za mię i za się«. (Mateusz XVII, 25,
26, 27). Potwierdzają to ustępy u Mateusza rozdz. VI, 24 — 34, gdzie
Jezus nie każe ni siać ni orać; z czegóż tedy podatek płacić? U Mateusza
X, 8 wyraźnie pow iedziane: »darmoście wzięli, darmo dawajcie«. Ustępy
Marka XII, 17 i Łuk. XX, 25 były fałszywie wykładane. Dla Jezusa nie
istniała rzymska potęga, nie korzystał z jej dobrodziejstw, więc i nie cier
piał jej ucisku. Gdy go zapytano, czy płacić podatek, rzekł: czemu mnie
kusicie? A potem kazał sobie pieniądz pokazać. W izerunek cesarza na nim?
Więc to własność cesarza? Oddajcie tę własność cesarzowi a zwróćcie się
myślami tylko do Boga, Upaństwowienie Jezusa spaczyło tę myśl wielce zna
mienną.
41) Łukasz XIII. 1; »A prawie natenczas byli przytomni niektórzy oznaj
miając mu o Galilejczykach, których krew pomieszał Piłat z ofiarami ich«.
Powstanie galilejskie Judasza, syna Ezechjasza, nie miało, jak się zdaje,
charakteru religijnego; zresztą może umyślnie mówi tak Flaviusz (Ant.
XVII, x, 5).
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agitacji w yrodziła się niesłychana pogarda życia a raczej
w prost pragnienie śm ierci42). Tam , gdzie fanatyzm dźwiga
m asy do wielkiego m chu, głos doświadczenia nie ma posłu
chu. W czasie pierwszego zaboru Algerji przez Francuzów
rok rocznie pojawiali się prorocy, którzy głosili, że Bóg zesłał
ich na ziemię, aby wytępili niewiernych; głosili również, że
ciało ich nie może być zranione; już następnej w iosny lud
zapominał o ich śmierci i obdarzał tą sam ą w iarą ich nastę
pców. W ładza rzym ska, skądinąd bardzo bezwzględna, z je 
dnej strony uciskała wprawdzie lud, ale z drugiej strony daw ała
mu też dużo swobody. Gdy szło o ujarzmienie jakiegoś narodu,
ow a brutalna potęga nie cofała się przed żadnym środkiem;
ale sw oją drogą nie posiadała tej okropnej podejrzliwości,
jak a cechuje ludzi, stojących na straży dogmatu. W ładza
rzym ska pozw alała na w szystko aż do chwili, w której mnie
mała, iż należy jej w ystąpić z inicjatywą. W tułaczem życiu
Jezusa nigdy nie zachodzi mu drogi żadna policja. Galilea
tern stała wyżej od Jerozolimy, że kwitła w niej istotnie wol
ność; była tern szczęśliw szą od stolicy palestyńskiej, że F a 
ryzeusze jeszcze się bardzo po niej nie krzątali. Rewolucja,
albo powiedzm y lepiej Mesjanizm, zaprzątał w szystkie głowy.
Zdawało się ludziom, iż stoją w przededniu wielkich zm ian;
pismo, wykładane w najdziw aczniejszy sposób, podsycało
najszaleńsze nadzieje. W każdym wersecie prostych słów
tekstu dopatryw ano się potwierdzenia, albo w prost pro
gram u przyszłego królestwa, mającego dać pokój ludziom
dobrej woli ąi ufundować na wieki wieków dzieło boże na
ziemi.
Ow rozłam na dwa stronnictw a przeciwne sobie duchem
i w szystkim i interesami był zaw sze dla ludu żydow skiego
płodny w skutki. Każdy naród, który mniema, iż jest pow o
łany do wielkich przeznaczeń, musi tw orzyć zamknięty w so**) Józ. F law . A n t. XVI, vi, 2, 3; XVIII, i. 1.
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bie św iat o dwóch biegunach. W Grecji widzimy Ateny
i Spartę, dw a miasta rozdzielone niewielką przestrzenią; dla
powierzchownego badacza są to antypody, ale w rzeczyw i
stości były to tylko dwie siostry-ryw alki, z których jedna nie
mogła się obejść bez drugiej. T o samo działo się w Judei.
Północ nie posiadała tej świetności, jak a była udziałem Jero
zolimy, ale była zato bardziej ruchliw a; stam tąd wychodził
zaw sze żyw y czyn ludu. W Jerozolimie brakło poczucia natury,
osiadła na duszach ludzkich p osępność; cokolwiek tam powstało,
miało mimo wielkości charakter ponury, odstręczający. Jerozo
lima nie byłaby nigdy podbiła św iata za pomocą sw ych pyszałkow atych uczonych, niesm acznych teologów, ponurych i obłu
dnych dewotów. Północ obdarzyła lu d zk o ść! naiw ną Sulamitką, pokorną niew iastą z Kany galilejskiej, nam iętną M agda
leną, dobrodusznym Józefem w ychow aw cą i dziewiczą Marją. Północ zrodziła C hrześcijaństw o; Jerozolima była praw 
dziwą ojczyzną skostniałego judaizmu, sform ułowanego przez
Faryzeuszów , utw ierdzonego przez Talm ud, który przeżył
wieki średnie i żyje jeszcze dziś.
U rocza przyroda w ytw orzyła tam ducha mniej surowego,
albo, jeżeli m ożna tak powiedzieć, ducha m onoteistycznego,
który w szystkie m arzenia Galilei owiał nastrojem cudnej idylli.
Okolice Jerozolimy są może najsm utniejszym zakątkiem św iata.
Galilea natom iast była krainą zieleni, cieniów, uśm iechniętych
pól, była praw dziw ą ojczyzną Pieśni nad Pieśniami i Hymnów
Umiłowanego 4S). W ciągu m arca i kwietnia kraina ta zamie4S) Józef Flawjusz B. J. III, i i i , I. Przeraźliwy stan, w jakim ten kraj
obecnie się znajduje, zwłaszcza w okolicy jeziora Tyberjadzkiego, nie powi
nien w błąd wprowadzać pielgrzyma. Dziś spalony, uchodził ongi za raj ziem
ski. Brzegi jeziora Tyberjadzkiego były dawniej perłą Galilei (Józef Flawjusz
Ant. XVIII, i i , 3). Józef Flawjusz rozpływa się nad prześlicznemi drzewami
równiny Genezaret tymczasem dziś równina ta jest zupełną pustynią, nie
ocienioną ani jednem drzewem. Antonin Męczennik, żyjący o k o ło r. 600 naszej
ery, więc na pięćdziesiąt lat przed wtargnięciem tam Muzułmanów, widzi je-
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nia się w przepyszny kobierzec kw iatów o niezrównanym
blasku i różnorodności barw. Zwierzęta nie są rosłe, ale z a 
razem dziwnie niepłochliwe. Śliczne, w artkie gołębie, niebie
skie kosy, tak lekkie, że pod ich ciężarem nie ugina się źdźbło
traw y, czubate skowronki, które siadają niemal, u nóg piel
grzym a, rzeczne żółwie o żyw ych, łagodnych oczach, pow a
żne bociany, nie lękają się człowieka, garną się niemal do
niego. W żadnym kraju góry nie przedstaw iają linji tak har
monijnych i nie budzą myśli równie podniosłych. Zdaje się,
że Jezus szczególnie był do nich przyw iązany. Najwznioślej
sze zdarzenia jego boskiego zaiste życia miały miejsce na
szczytach gór; tu byw ał najbardziej uniesiony duchem 44);
tu porozumiewał się tajemniczo ze starym i prorokam i; tu
przemieniał się na oczach swoich uczniów 45).
Ten piękny kraj, doprow adzony do ruiny przez Islam,
który życie ludzkie pogrążył ,w okropnej nędzy, ten uroczy
kraj, dziś napełniający pielgrzyma lękiem, zachow ał jednak
to, czego żadna ręka zniszczyć nie może, zachow ał melancholję, wdzięk, który za dni Jezusa przejmował duszę w iosną

szcze Galileę pokryta wspaniałą roślinnością i płodność jej zestawia z żyznością
Egiptu (Itin . § 5).
44) Mat. V, 1: »A Jezus widząc lud, wstąpił na górę; a gdy usiadł przy
stąpili do niego uczniowie jego«. XIV, 23: »A rozpuściwszy lud wstąpił na
górę z osobna, aby się modlił; a gdy był wieczór, sam tam był«. Łukasz VI,
12: »I stało się w oneż dni, odszedł na górę aby się modlił; i był tam przez
noc na modlitwie bożej«.
:45) Mat. XVII, lin a s t . »W on czas szedł Jezus w sabat przez zboża,..«
Marek IX, 1 i nast. »...A po sześciu dniach wziął z sobą Jezus Piotra, Ja
kuba i Jana i wiódł je na górę wysoką same osobno, i przemienił się przed
nimi. A szaty jego stały się lśniące i bardzo białe jako śnieg...« Łukasz IX,
28 i nast.: ń stało się
po tych mowach jakoby po ośmi dniach,że wziąwszy
z sobą Piotra i Jana i Jakuba, wstąpił na górę, aby się modlił. A gdy się
modlił, stał się inakszy kształt oblicza jego, i szaty jego stały się białe
i świetne...«
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i weseiem, Galilejczycy uchodzili za ludzi energicznych, dziel
nych i pracowitych 46).
Z wyjątkiem Tyberjady, zbudow anej przez A ntypasa
około r. 15 na cześć T yberjusza i to w stylu rzym skim 47),
Galilea nie posiadała miast większych. Kraj był jednak dość
gęsto zaludniony, miał liczne m iasteczka i rozległe osady;
każdy szm at ziemi był starannie upraw iony 48). Z dzisiejszej
ruiny tego kraju bije jeszcze życie owego pilnego ludu rolni
ków, nie zam iłowanego w sztukach pięknych, nie dbającego
0 przepych, obojętnego na piękno formy, owego ludu czy
stych idealistów. Były to przepyszne okolice, zroszone w o
dami, bogate w ow oce; osady ginęły w cieniu winogradu
1 drzew figowych, ogrody były pełne cytryn, granatów i po
m arańcz 49). W ino, w nioskując z gatunków , które dziś Żydzi
w ytłaczają w Sofet, było znakomite a pito go wiele 50). To
życie pełne zadowolenia, którego potrzeby m ożna było tak
łatw o zaspokoić, nie zrodziło grubego materjalizmu naszego
46) Józef Flaw. Bellum Judciicum III, i i i , 2.
" ) Józef Flaw. Ant. XVIII, i i , 2; B. J. II, ix, 1; Vita 12,
13, 64.
48) Józef Flaw. B . J. III, m, 2.
49) Możemy sądzić o tem z dzisiejszych ogródków dokoła Nazaretu.
P a trz : Antonin Męczennik (cyt. wyż.). Wielkie majątki w południowych
okolicach Tyru (ziemi dawnego pokolenia Aser) przedstawiają dla oka je 
szcze przyjemniejszy widok. Na każdym kroku spotyka się ślady starożytnego
rolnictwa palestyńskiego, narzędzia ciosane z kamienia, stępy, cebra, tłocznie
i t. p.
50) Mat. IX, 17: »Ani leją wina młodego w stare statk i; bo inaczej pu
kają się statki, a wino wycieka, i statki się psują; ale młode wino leją
w nowe statki i oboje bywają zacbowane«. XI, 19: »Przyszedł Syn człowie
czy jedząc i pijąc, a mówią: Oto człowiek obżerca i pijanica wina, przyja
ciel celników i grzeszników ; i usprawiedliwiona je st mądrość od synów swo
ich*. Marek II,
22: »I żaden nie leje wina młodego...* fcukasz V,37
(to sa
mo); VII, 34: ^Przyszedł Syn człowieczy jedząc i pijąc...* Jan II, 3 i nast.:
»A gdy nie stało wina (w Kanie Galilejskiej), rzekła matka Jezusowa do niego:
wina nie mają,.. Każdy dawa pierwej wino dobre, a gdy sobie podpiją, tedy
podlejsze«.
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chłopa, ani brutalnej rubaszności żyznej Normandji, lub ocię
żałej wesołości Flam andczyka. Życie uduchowniło się tutaj,
zapełniło eterycznemi marzeniami, zostało owiane poetycznym
mistycyzmem, zbliżając ziemię z niebem. Niechaj surow y Jan
Chrzciciel pędzi żyw ot w pustynnej Judei, niech tam w zyw a
do pokuty, niechaj wciąż gromi, otoczony szarańczą i sza k a
lami! Dlaczegóż mieliby tow arzysze Oblubieńca zachow yw ać
posty, póki Oblubieniec był pośród nich? Niechaj radość bę
dzie udziałem królestw a bożego. Nie jest że ona siostrzycą
prostoty serca i dobrej a nakłonnej woli?
Zaranie Chrześcijaństw a — to najpiękniejsza idylla. Ra
dosna postać M esjasza, którego na uroczystość zaprasza
weselnica i dobroduszny Zacheusz, chrześcijaństwo jako or
szak ślubny — oto na co zdobyła się Galilea, jak ą stw orzyła
zasadę, jaki nastrój. Grecja dała prześliczny obraz życia za
pomocą rzeźby i poezji, ale obraz ten nie posiada głębszej
perspektywy. W Galilei niema marmurów, niema kunsztmistrzów , niema sztuki pozującej. W zam ian zato Galilea dała
w yobraźni ludziej wzniosły ideał; idylla zamieni się niebawem
w widownię, na której będą się rozgryw ały losy całej ludz
kości, a nad tą widownią będzie się unosiła, niby słońce spro
w adzone na ziemię, myśl o królestwie bożem.
W tern podniosłem otoczeniu żył i rozwijał się Jezus..
Za dni swego dzieciństwa pielgrzym ow ał rokrocznie na św ięta
do Jerozolimy 51). Pielgrzymki te były dla Żydów prowincjo
nalnych okresem miłych nad w yraz uroczystości. Przy śpie
wie psalmów, wielbiących szczęśliw ość duchow ą, ciągnęły
całe rodziny 52) w iosną przez dni wiele w zgórzam i i dolinami,
51) Łukasz II, 41: »A rodzice Jego chadzali na każdy rok do Jeruzalem
na święto wielkanocne.
52) Łukasz II, 42 — 44: »A gdy już był we dwunaści leciech a oni
wstępowali do Jeruzalemu według zwyczaju onego święta, i gdy skończyli
one dni, a już się wracali nazad, zostało dziecię Jezus w Jeruzalemie, a tego
nie wiedział Józef i matka jego. Lecz mniemając, że jest w towarzystwie

t
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m arząc o świetności Jerozolimy, odczuw ając już dreszcz,
który przejmuje na widok św iętych miejsc, gdzie w szystkich
połączy jeden uścisk braterskiej m iłości53). Jezusowi, jak
i dzisiejszym pątnikom, w ypadała zazw yczaj droga przez Gineę i S ychem 54). Od tej miejscowości do Jerozolimy w ędró
w ka jest bardzo uciążliwa. Ale znużonego ducha podtrzy
muje widok na Siło i Betel, dwie m iejscowości czczone od
wieków, które pielgrzym mija w pochodzie. Ostatni etap to
A in-el-H aram ieh55), miejsce pełne uroku i melancholji, a kto
tu zostaje na nocleg, doznaje takich w rażeń, jakich mu inne
okolice nie dadzą. Oto w ąska i posępna dolina, otoczona
skałami, w których w ykute są grobow ce; z tych skał bije
czarna woda. T o prawdopodobnie ow a słynna »DolinaŁez«,
zw ana także doliną »Ciekących W ód«, którą opiewa w spa
niały psalm LXXXIV56). Następnego dnia rankiem dochodzi
się już do Jerozolimy!; więc ostatni nocleg ożyw ia pielgrzy
mią karaw anę nadzieją pięknego jutra, skraca wieczór roz
m ową a potem zsyła n a powieki sen miły a lekki.
podróżnem, uszli dzień drogi, i szukali go między krewnymi i między znajo
mymi*.
5S) P atrz zwłaszcza psalmy LXXXIV, CXXII, CXXXIII, Wulg. LXXXIII,
CXXI, CXXXII: 0 0 jako są, miłe przybytki twoje, Panie Zastępów... Błogo
sławieni, którzy mieszkają, w domu twoim... Błogosławiony człowiek, który ma
siłę swoję w tobie... Którzy idąc przez dolinę morwów... I idą huf z hufem,
a ukazują się przed Bogiem na Syonie*),,
54) Łukasz IX, 51 — 53: »...aby szedł do Jeruzalemu. Tedy posłał posły przed sobą, którzy idąc weszli do miasteczka Sam arytańskiego, aby mu
nagotowali gospodę. Lecz oni go nie przyjęli, przeto , jj że oblicze jego było
obrócone do Jeruzalemuc. XVII, 11: >1 stało się, gdy szedł do jeruzalemu, że
szedł pośrodkiem Samarji i Galilek. Jan IV, 4: »A miał isc przez Samarją*.
Józef Flaw. A nt. XX, vi, 1; B. J. II, m , 3; Vita 52. Niekiedy pielgrzymi
kierowali się na Pereę, omijając Samarję a to dla uniknięcia niebezpieczeństw
(Mat. XIX, 1; Marek X, 1).
8S) W edług Józefa Flawjusza (Vita 52) droga trwała trzy dni. Ale z Sychem do Jerozolimy szło się zazwyczaj dwa dni.
” ) Vulgata LXXXIII w. 7.
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Te pielgrzymki, śród których między ludem następowała
wymiana myśli, śród których rozbłyskały różne szczytne idee,
zbliżały Jezusa do tłumów, i one to niezawodnie napełniły go
odrazą do oficjalnych przedstawicieli narodu żydowskiego.
Mniemają niektórzy, że mistrzynią jego była pustynia, na któ
rej miał przebywać dość długo 57). Ale Bóg, którego tam na
potkał, nie był jego Bogiem. To był najwyżej Bóg Hioba, su
rowy i groźny, nie dający posłuchu nikomu. Na tej pustyni
miał go nawiedzać szatan, aby go kusił. Wracając do uko
chanej Galilei, odnajdywał znowu swego niebieskiego Ojca,
tam, śród zieleniejących wzgórzy, śród kryształowych źródeł,
śród roju dziatwy i zastępu niewiast, które z radością w du
szy i anielską pieśnią na ustach oczekiwały wybawienia ludu
Izraelskiego.

57) fcukasz IV, 42: »A gdy był dzień, w yszedł na m iejsce puste«. V, 16:
»Ale on odchadzał na pustynię i modlił się<.

I

ROZDZIAŁ V.
Pierwsze aforyzmy Jezusa. — Jego idee o Bogu-Ojcu
i o czystej religji. — Pierwsi uczniowie.

Gdy Jezus w ystąpił na widownię publiczną, Józef już
nie żył. Marja stanęła w ięc niejako na czele ro d zin y ; z tego
też pow odu zw ano Jezusa »synem Marji« 1), którem to okre
śleniem odróżniano go od wielu jego imienników. Zdaje się,
że Marja, czując się po śmierci w Nazarecie osamotnioną,
przeniosła się do Kany 2), skąd może pochodziła. Było to
miasteczko nieduże, oddalone od N azaretu o dwie lub dwie
i pół mili a położone u spadu gór, które się w znoszą na
północnym krańcu rów niny Azochis (dziś El-Buttof). Okolica
jest tam może mniej piękna, ale zato horyzont się otwiera
i oko sięgnąć może od gór N azaretu aż do m alowniczych
w zgórzy Seforis. Jezus mieszkał prawdopodobnie w Kanie
przez jakiś czas. Może tu spędził część lat młodzieńczych,
może tu patrzono ze zdumieniem na pierw sze jego czyny 3).
i) W yrażenie to znajdujemy u Marka VI, 3. P orów . Mat. XIII, 55. Ma
rek Józefa nie wspomina; natom iast Łukasz i Jan używają, wyrażenia »syn
Józefa*. Łukasz III, 2 3 ; IV, 2 2 ; Jan I, 45 ; IV, 42.
*) Jan II, 1: »A dnia trzeciego b yło w esele w Kanie Galilejskiej*, IV,
46: » P rzyszedł Jezus do Kany Galilejskiej«. Inni ewangieliści nie wspominają
tej m iejscow ości. N iektórzy

uważają Kanę Galilejską za jedno z m iejscow o

ścią K a n a e l-D że lil, inni znowu z K e fr -K e n n a ,

położoną o dwie do dwóch

i pół godzin na północ od N azaretu.
3) Jan II, 11: »Tenci początek cudów uczynił Jezus w Kanie Galilej-

Uprawiał rzemiosło swego ojca, który był cieślą 4). Nie
było to bynajmniej zajęcie poniżające. W edług zw yczajów
żydow skich człowiek poświęcony pracy umysłowej musiał
prócz tego w yuczyć się jakiegoś rzemiosła. Najznakomitsi
uczeni byli rzemieślnikami 5) ; inteligentny Paw eł w yrabiał n a
mioty 6). Jezus pozostał w stanie bezźennym . Całą potęgę
swej miłości tchnął w to, co uw ażał za w yłączne swoje po
wołanie. Mimo wyjątkowej troskliwości, jaką otaczał kobiety 7),
żył tylko dla swojej idei. Jak Franciszek z A ssyżu lub F ran
ciszek Salezy, zw ał siostrami te kobiety, które poświęciły się
jego sprawie; miał także sw oją św iętą Klarę, sw oją Franciszkę
z Chantal. Może była do niego bardziej przyw iązana, niż do
spraw y? Prawdopodobnie bardziej był kochany, niż sam ko
chał. Ale jak się to często zdarza u ludzi o duszy podnio
słej, w szystkie popędy serca zamieniły się u niego na nie
skończoną łagodność, nieokreśloną poezję i niezwykły urok.
Swobodne i zażyłe obcowanie z kobietami wątpliwej m oral
ności da się wytłóm aćzyć tern, iż pragnął w szystkie bardziej
rw ące się natury zdobyć dla spraw y Boga-Ojca 8).
skiej*. IV, 46: »Tedy zasię przyszedł Jezus do Kany Galilejskiej,
uczynił z wody wino*. Miał z Kany jed nego albo dwóch uczniów

gdzie był

Jan XXI, 2 :

»I Natanel, który był z Kany Galilejskiej*. Mat. X, 4: »Szym on Kananejczyk*.
Marek III, 18: »Szymon Chananejczyk*.
4) Marek IV, 3: »Izaż ten nie jest cieśla*. Justyn, D ia l. cum . T ry p h ., 88.
6) Np. Rabbi Johanan, szew c; Rabbi Izaak, kowal.
®) D zie je apost. XVIII, 3:

»A iż był teg o rzemiesła,

m ieszkał u nich

i robił; albowiem rzemiesło ich b yło robić namioty*.
7) Patrz roz. IX, początek.
8) fcukasz VII, 37 i n ast.: »A oto niewiasta, która była w m ieście
grzeszna, dowiedziawszy się, iż siedzi w domu F aryzeuszow ym , przyniosła
alabastrowy słoik maści... Płacząc p oczęła łzami polewać nogi jeg o a włosami
głow y sw ojej ucierała, i całowała nogi jeg o ,

i maścią mazała«.

zeusz ostrzega Jezusa przed nią »bo jest grzesznica«,

Jezus

przypow ieścią: »Miał niektóry lichwiarz dwóch dłużników; jeden
pięć groszy, a drugi pięćdzie-iąt. A gdy

nie mieli czem

Gdy

F ary

odpowiada
dłużen

mu
był

zapłacić,

odpuścił

obiema. Powiedz tedy, któryż z nich bardziej go miłować będzie?...

W idzisz

Ill

Jakie myśli ożywiały Jezusa w tym ciemnym dla nas
okresie jego życia? Od czego rozpoczął sw oją misję? Nie
wiemy. Życiorys jego doszedł nas w stanie chaotycznym
a fakty nie zostały chronologicznie ugrupow ane. Ale wielkie
idee rozwijają się wszędzie jednakow o; potężna indywidual
ność Jezusa podlegała tedy prawdopodobnie tym prawom
ogólnym. Szczytne myśli o Bogu, których nie zaczerpnął
2 judaizm u a które aż do najdrobniejszego szczegółu były
oryginalnym w ytw orem jego wielkiej duszy, stanowiły głó
w ną jego siłę. Alu tu winniśmy zapom nieć o naszych w yo
brażeniach, z któremi zżyliśmy się od dziecka, winniśm y się
pozbyć całego naszego sposobu pojmowania i tłómaczenia
podobnych faktów. Aby zrozumieć pobożność Jezusa, należy
usunąć to w szystko, co się wdarło pomiędzy nas a ew angielje. Deizm i panteizm to dw a przeciwne bieguny teologji.
Śród płytkiej sofistyki scholastyków , oschłości duszy takiego
Kartezjusza, ateizmu XVIII wieku, zmalał w naszej w yo
braźni Bóg a w spółczesny racjonalizm zabił w nas wszelkie
uczucie dla niego. Jeżeli Bóg jest rzeczywiście jakąś istotą
sam oistną, to człowiek, który mniema, iż staje do niego w ja 
kimś bliższym stosunku, jest »jasnowidzącym« ; a skoi o we
dług fizyki i fizjologji wszelkie wizje są złudzeniami, przeto
konsekw entny deista nie może w żaden sposób zrozumieć
daw nych wielkich artykułów wiary. Panteizm, nie uznający
Boga osobowego, jest również bardzo oddalony od w iary
w Boga »żywego« starożytnych religji. Czy ludzie tacy, jak
tę n ie w ia stę ?

W sze d łe m do dom u tw e g o , nie d a ieś w o d y na n ogi m o je ;

ta łzam i p o la ła n o g i m o je,
oliw ą g ło w y m o je j;

ale

ta

i w ło sa m i g ło w y sw o jej o ta r ła ...
m aścią

JS'ie

ale

p om azałeś

p o m a za ła n o g i m oje«.

Jan IV , 7 i nast.

(»Jakoż ty (J e z u sie ) będąc Ż yd em , żą d a sz od em n ie naooju,

od n iew ia sty S a 

m arytanki? (g d y ż Ź y d o w ie nie o b cu ją z S a m a ry ta n y ). VIII, 3 i n a s t.: »I p r z y 
w iedli do n ie g o ... n ie w ia stę na c u d z o łó stw ie za sta n ą ... Rzekli m u... W Z akonie
nam M ojżesz p rzy k a za ł ta k ie k a m io n o w a ć. A ty co m ó w isz? ... Rz kł do n ic h :
Kto z w as j e s t bez g rzech u , n iech na nią p ie r w sz y kam ieniem rzuci*,
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Sakya-M uni, Platon, Paweł, Franciszek z A ssyżu lub św ięty
Augustyn, którzy głęboko wniknęli w istotę Boga, byli deistami, czy panteistami? Takie pytanie nie miałoby sensu. Im
nie potrzeba było na podstaw ie fizyki lub metafizyki dow o
dzić istności Boga. Oni go poprostu czuli w sobie.—W owej
wielkiej rodzinie praw dziw ych »synów bożych* pierwsze
miejsce zajmuje Jezus. On nie miewał wizji; Bóg nie prze
mawiał do niego z zew nątrz; Bóg był w nim; Bóg i on, to
było jedno; co głosił o Ojcu, płynęło z głębi jego serca.
Istniał tedy niejako w łonie B o g a; nie widzi go, lecz słyszy,
i nie potrzeba mu do tego ani gromu, ani gorejącego krzaka
Mojżeszowego, nie potrzeba mu burzy objawienia, przecią
gającej nad głową Hioba, nie potrzeba mu wyroczni, do któ
rej udaw ali się mędrcy starożytnej Hellady, ani Demona Sokratesow ego, ani Anioła Gabrjela, naw iedzającego Mahometa.
I również były mu niepotrzebne fantastyczne wizje jakiejś
św. Teresy. W yobrażenia te są czemś całkiem innem od
szału religijnego takiego sufi, który się uw ażał za rów nego
Bogu. Jezus nigdy siebie za Boga nie podaw ał. Twierdził
tylko, że jest Bożym synem, że jest istotą mu bliską. Było
to najszczytniejsze uczucie, na jakie się kiedykolwiek zdo
była pierś ludzka.
Łatwo tedy zrozumieć, że Jezus, którego fundamentalną
cechą było uczucie, nie pogrąży się w spekulacji filozofi
cznej jak Sakya-Muni. Teologję scholastyczną od ewangielji
oddziela przepaść 9). Spekulacja greckich ojców kościoła nad
istotą bożą wypłynęła z całkiem innego źródła. Teoiogja Je
zu sa zasadzała się tylko na tem, iż pojmował Boga jako
Ojca. Nie uw ażał tego za jakąś te o rję , za mniej lub więcej
9) M ow y, które czw arta ew a n g ielja w kład a w u sta Jezu sa, zatracają już
t e o lo g ją ; sta n o w i to za sa d n iczą

sp r ze c zn o ść

z

ew angieljam i

synoptycznem u,

zaw ierającem i najniezaw odniej »logje« w brzm ieniu p ierw o tn em ; d la te g o m ow y
te uw ażać raczej n a leży z a dok um enty do historji a p o s to łó w ,
Jezusa.

niż do historji
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uzasadnioną naukę, którą krzewiłby śród ludzi. Nie w y stę
pował nigdy wobec uczniów z rozum ow anym i w y w o d am i10) ;
nie żądał od nich filozoficznego skupienia. Ani też nie w pa
jał im żadnych tez — w pajał im tylko — siebie samego.
Najszczytniejsze charaktery, ludzie najbardziej bezintereso
wnego poświęcenia, są nieraz ambitni, drażliwi, m yślą o so
bie, co się w szczególności stosuje do kobiet 11). P rześw iad
czenie, że pełni są Boga, doprow adza ich do tego, że się
ustawicznie innym n arzucają; obce jest takim ludziom nasze
tolerancyjne poszanow anie cudzego zdania, która to tolerancyjność św iadczy poniekąd o naszej bezsile. Ale owej w y
górowanej indywidualności nie m ożna nazw ać egoizmem; lu
dzie ci, przejęci wielkością swej idei, poświęcili życie dla
spraw y; oni i spraw a to jedno. Kto w czynach ich widzi
tylko chęć dogodzenia swej fantazji, nazw ie to dum ą; ale
kto zw aży rezultaty, nazw ie to palcem bożym. Szaleniec
i prorok schodzą się na jednym gru n cie; lecz pierw szy z nich
ustępuje z widowni bez echa. Jak dotąd przynajmniej sza
leństwo nie w yw arło nigdy w pływu decydującego na dzieje
ludzkie.
Do tego szczytnego uświadomienia Jezus, jak się zdaje,
nie doszedł odrazu. Natomiast jest w ysoce prawdopodobne,
że od sam ego początku stosunek swój do Boga przedstawiał
sobie jako stosunek syna do ojca. Pod tym względem zaj
muje on w dziejach stanowisko w yjątkow e; tego rasie 12)
10) Porów . Mat. IX,

9 (»A odchodząc stam tąd Jezus ujrzał człowieka

siedzącego na cle, k tórego zwano Mateusz, i rzekł mu: Pójdź za mną; tedy
wstawszy szedł za nim«) i inne analogiczne ustępy.
u ) Patrz np. Jan XXI, 15 i nast. »A gdy obiad odprawili, rzekł Jezus
Szymonowi Piotrow i: Szymonie Jonaszów, m iłujesz mię więcej niźli ci? I od
powiedział mu: Panie, ty w szystko w iesz, ty znasz, że cię miłuję. Rzekł mu
Jezus: Paś że baranki moje. Rzekł mu zasię p o w tó re: Szym onie Jonaszów i
Miłujesz m ię? Rzekł mu: Tak jest, Panie ! Ty w iesz, że cię miłuję. Rzekł mu:
Paś że ow ce m oje«.
1S) Piękna
Ż yw ot Jezusa.

dusza Filona zeszła się tu pod niejednym względem z m y-
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swojej nie zawdzięcza. Teologja, budująca religję na miłości,
była niedostępna zarów no dla Żyda jak i Muzułmanina. Bóg
Jezusa nie jest owym groźnym Panem, który zabija, gdy mu
się tak podoba, albo zbawia, gdy tego chce. Bóg Jezusa jest
dla nas Ojcem. Pojmiemy go, gdy będziemy powolni temu
wew nętrznem u szeptowi, który w nas m ówi: »ojcze!« 13).
I nie jest to despota, ani Bóg narodow y, który, zaopieko
w aw szy się Izraelem, będzie go popierał na niekorzyść in
nych ludów. T o jest Bóg całej Ludzkości. Jezus nie był patrjotą w rodzaju M achabeuszów, ani teokratą jak Judasz
Gaulonita. W zbił się w ysoko nad przesądy swego ludu i dał
nam pojęcie W szechojca. Gaulonita głosił, iż lepiej jest umrzeć,
niż nazw ać »Panem* kogoś jeszcze prócz B oga; Jezus nazw ę
tę pozostaw ia temu, kto się na nią połakomi — dla Boga ma
nazw ę inną, bardziej wzniosłą. Złożyw szy pełen ironji hołd
m ożnym tego świata, których uw ażał za przedstawicieli gw ałtu
i przem ocy, dał sercom jedyną praw dziw ą pociechę, ucieczkę
do ojca, który w niebiesiech jest dla każdego, dał królestwo
boże, które każdy może mieć w sercu swojem.
To określenie »królestwo boże« albo »niebo« 14) było
ulubionem wyrażeniem Jezusa; tłomaczyło cały przewrót, ja 
kiego chciał w świecie dokonać 15). Określenie to, jak i woślam i Jezu sa.
II, § 41;

De

P orów . D e con fus lin g. § 14; D e m ig r. A b r. § 1\ D e s o m n iis,
a grie. Noe § 12; D e m u ta tio n e n om in u m § 4.

praw ie nie je s t Żydem.
1S) Paw eł, D o G a la tó w , IV, 6 :

Ale te ż Filon

»A iżeście synow ie, p rz e to p o sła ł B óg

d u ch a sy n a sw ego w se rca w asze, w ołającego A bba, to je s t ojcze.
lł) W języ k u rabinistycznym ow ego czasu słow o

»niebo«

je s t rów no

znaczne ze słow em »Bóg«, a te g o o sta tn ie g o w yrazu nie wolno było w ym a
w iać. P o ró w . Mat. XXI, 2 5 : »C hrzest
Ł uk. XV, 18: ^W staw szy ted y

Janów skąd b y ł? z nieba czy z ludzi?*

pójdę do

zgrzeszy łem przeciw ko niebu i przed to b ą* .

o jca m ego
XX,

4:

i rzeknę

m u : O jcze,

»Chrzest Janów

byłże

z nieba, czyli z ludzi ?«
15) Z najdujem y to określenie praw ie na każdej stro n n icy ew angielji s y 
n optycznych, D ziejów A postolskich i listów św. P aw ła. U Jana spo ty k am y się
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góle cały języ k m esjanistyczny, pochodzi z księgi Daniela.
W edług mniemania tw órcy tej nadzw yczajnej księgi miało n a
stąpić po czterech ziemskich królestw ach, skazanych na za
gładę, królestwo piąte, królestwo świętych, królestwo wie
czyste 16). Rozumie się, że to »królestwo boże« na ziemi tłomaczono sobie w sposób bardzo rozmaity. Teologowie ży
dow scy widzieli w niem poprostu panow anie judaizmu, kult
»Jedynego«, żarliw ą wiarę, pobożność 17). Jezus w ostatnim
okresie sw ego życia mniemał, że to królestwo boże w skutek
nagłego odrodzenia św iata ziści się rzeczyw iście na ziemi.
Ale nie było to bezw arunkow o jego ideą pierw otną 18). Prze
dziw na za sad a moralna, którą w ysnuł z pojęcia o Bogu Ojcu,
nie polegała na entuzjastycznem wierzeniu w bliski koniec
św iata i w konieczność przygotow ania się przez ascezę do
z niem tylko raz jeden (III, 3 i 5), gdyż wogóle zawarte w tej ewangielji
słowa Jezusa bardzo się różnią, od jego słów pierwotnych.
16) Daniel II, 44; »Ale za dni tych Królów wzbudzi Bóg niebieski kró
lestwo. które na wieki zepsowane nie będzie, królestwo to na inszy naród
nie spadnie, ale ono połamie i koniec uczyni tym wszystkim królestwom,
a samo stać będzie na wiekk. VII, 13, 14: ^Widziałem też w widzeniu nocnem, a oto przychodził w obłokach niebieskich podobny synowi człowieczemu,
a przyszedł aż do Starodawnego, i przywiedziono go przed obliczność jego.
I dał mu władzę i cześć i królestwo, aby mu wszyscy ludzie i narody i ję 
zyki służyli; władza jego władza wieczna, która nie będzie odjęta, a króle
stwo jego, które nie będzie skażone«. 22; »A iż złamany je st a powstały
cztery miasto niego, czworo królestw z jego narodu pow staną, ale nie z taką
mocą*. 27: »Tedym ja Daniel zemdlał i chorowałem przez dni kilka; potem
wstawszy odprawowałem sprawy królewskie, a zdumiewałem się nad onem
widzeniem, czego jednak nikt nie baczył*.
17) Miszna, Berakot II, 1, 3 ; Talmud Jerozolimski, Berakot II, 2 ; Kiduszyn, I, 2 ; Talmud Babiloński, Berakot, 15 a; Mekilla , 42 b ; Siphra 170 b ;
W yrażenie to spotykamy często w M idraszim.
18) Mat. VI, 3 3 : >Ale szukajcie najprzód królestw a Bożego i sprawie
dliwości jego, a to wszystko będzie wam przydano«. XII, 28: »A jeżeli ja
duchem bożym wyganiam djabły, tedyć do was przyszło królestwo boże«.
XIX, 12: »Są też rzezańcy, którzy się sami urzezali dla królestw a niebie
skiego*. Marek XII, 34; Łukasz XII, 31.
8*
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tak chimerycznej katastrofy; nie, ona była raczej zasadą
świata, który żył i żyć chciał. »Królestwo boże jest z wami«,
odpowiadał tym, którzy się koniecznie domagali jakiegoś
»znaku« 19). W iara w realizację tego królestw a była przemi
jającym błędem, na który śmierć jego niechaj rzuci zasłonę!
Jezus jako tw órca praw dziw ego królestwa bożego, królestw a
cichych i maluczkich, to Jezus owych pierw szych, niczem
nie zamąconych d n i20), kiedy głos »ojca« rozbrzm iewał w jego
duszy. W tedy rzeczyw iście przez kilka miesięcy a może
przez rok Bóg zam ieszkał na ziemi. Głos młodego cieśli ode
zw ał się nagle z niesłychaną słodyczą. Nieopisany urok bił
z całej jego postaci, a najbliżsi poznać go nie mogli 21). Nie
miał jeszcze w tedy uczniów, ci zaś, co go otaczali, nie sta
nowili ani sekty, ani szkoły. Ale ju ż ożyw iał ich jeden duch,
który przenikał do głębi i w yw oływ ał dziwnie szlachetny n a
strój. Jego ujmujący charakter i niewątpliwie pociągająca po
stać 22), na co niekiedy zdobyw a się ra sa żydow ska, owiały
go czarem, któremu poprostu nikt z pomiędzy tej ludności
dobrodusznej i dziecięcej oprzeć się nie mógł.
I zaiste nastałby raj n a ziemi, gdyby idee młodego mi
strza nie były znacznie przerosty średniej miary człowieczej
dobroci; do tych w yżyn ludzkość, jak dotąd przynajmniej,
nigdy wznieść się nie mogła. W przedziw ny sposób n astął9) Łukasz XVII, 20 — 21: »A będąc pytany od Faryzeuszów, kiedy
przyjdzie królestwo boże, odpowiedział im i rzekł: nie przyjdzie królestwo
boże z postrzeżeniem. Ani rzeką: oto tu, albo oto tam jest; albowiem oto
królestwo boże wewnątrz was jest*.
*°) Wspaniała teorja apokaliptyczna o Synu Człowieczym zachowała się
rzeczywiście u synoptyków w rozdziałach, poprzedzających historję umęczenia.
Pierwsze kazania, zwłaszcza u Mateusza, dotyczą wyłącznie moralności.
21) Mat. XIII, 54 i nast. Marek VI, 2 i nast. Jan VI, 42 (cyt. wyż.).
s2) Podanie o brzydocie Jezusa (Justyn, Dial. cum. Tryph. 85, 88, 100)
miało na celu wykazanie zgodności z proroctwem (Izajasz LIII, 2}: >Bo wy
rósł jako latorosłka przed nim, a jako korzeń z ziemi suchej nie mając
kształtu ani piękności*.
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piło rozwinięcie zasady zbratania się ludzi, synowstwa bo
żego i wynikających z tego konsekwencji. Rabini owych
czasów nie ujmowali swych zasad w długie traktaty; tak
samo Jezus zamknął całą swoją naukę w aforyzmach krótkich,
dosadnych, niekiedy zagadkowych a co do formy dziwa
cznych 23). Niektóre z nich pochodzą z ksiąg Starego Zakonu.
Inne natomiast zawierają myśli nowszych mędrców, zwła
szcza Antygonesa z Soko, Jezusa syna Syrachowego, Hillela,
którego aforyzmy Jezus znał nie wskutek mozolnych studjów,
ale dlatego, że żyły one jako przysłowia na ustach ludu. Sy
nagoga posiadała bogaty zbiór znakomitych maksym, stano
wiących odrębną literaturę przysłów 24). Jezus przyswoił so
bie prawie wszystkie, ale ożywił je wyższym duchem 25).
Odrzucając wiele z tego, co nakazyw ał Zakon i tradycja,
żądał doskonałości. W szystkie cnoty jako to: pokora, prze
baczanie win, miłosierność, poświęcenie i surowość wzglę
dem siebie samego—cnoty słusznie zwane chrześcijańskiemi,
jeżeli przez to określenie chciano wyrazić, że ich rzeczywi
ście Chrystus uczył — kiełkowały już w jego pierwszych
przemówieniach. Co do sprawiedliwości, to zadowolnił się
starą zasadą, która brzmiała: czego nie chcesz, aby tobie
czyniono, nie czyń innym 26). Ale i tę dawną, bądź co bądź
23) W »logjach« u Mateusza wiele z nich połączono w długie mowy.
Ale przez szwy widać ich formę ucinkową.
*4) Sentencje ówczesnych doktorów żydowskich są zebrane w ksią
żeczce p. t.: P irke Aboth.
25) Wykażemy te podobieństwa poniżej na właściwem miejscu. Ponieważ
Talmud powstał później, niż ewangielje, przeto istniało nawet mniemanie, że
kompilatorowie żydowscy czerpali z etyki chrześcijańskiej. Przypuszczenie ta
kie jest wprost niemożliwe; kościół i synagogę dzielił mur nieprzebyty. Aż
do XIII w. obie literatury, chrześcijańska i żydowska, nie wywierały na siebie
pranie żadnego wpływu.
2S) Mat. VII, 12: »Wszystko tedy, cobyście chcieli, aby wam ludzie czy
nili, tak i wy im czyńcie<. Łukasz VI, 31: »I cobyście chcieli, aby wam lu
dzie czynili, tak i wy im czyńcie*. Zdanie to znajduje się już w księdze To-
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egoistyczną, m ądrość, posunął dalej. Doprowadził ją aż do
p rz esad y :
»Ktoby cię uderzył w praw y policzek twój, nadstaw mu
i drugiego. I temu, który się z tobą chce praw ow ać a suknię
tw oją wziąć, puść mu i płaszcz 27).
»Jeśli cię oko twoje praw e gorszy, wyłup je a zarzuć
od siebie* 28).
»Miłujcie nieprzyjacioły w a sz e; czyńcie dobrze tym,
którzy w as m ają w nienawiści i módlcie się za tych, którzy
w as prześladują* 29).
»Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni 30). Odpuszczajcie
a będzie w am odpuszczone 31). Bądźcie miłosierni jako i oj
ciec w asz miłosierny jest 32). S zczęśliw sza jest rzecz daw ać
aniżeli brać« 33).
»A ktoby się w yw yższał, będzie poniżony« 34).
Do nauki szerzonej przez synagogę o jałmużnie, dobro
czynności, zgodności, zupełnej bezinteresow ności uczuć, nie
dodał wiele 35). Tylko wprow adził do tych nakazów m oralnych
bjasza, IV, 16. Jest to zwrot zwykły u Hillela (Talmud babiloński, Szabbath ,
31 a), który w takich razach powiada, podobnie jak Jezus, że cytuje Zakon.
27) Mateusz V, 39 i nast.; Łukasz VI, 29. Por. Jeremiasz, Treny III, 30:
^Nadstawia bijącemu policzka a nasycony bywa obelżeniem«.
28) Mat. V, 29— 30; XVIII, 9; Marek IX, 46.
29) Mat. V, 44; Łukasz VI, 27; Porów . Talmud babiloński, Szabat 88 b;

Joma 23 a.
s0) Mat. VII, 1; Łuk. VI, 37. Por. Talmud Babil., Ketubot 105 b.
31) Łuk. VI, 37. Porów. Leviticus XIX, 18: »Nie mścij się i nie chowaj
gniewu przeciw synom ludu tw e g o ; ale miłuj bliźniego tw ego jako siebie sa
mego*. Przypow. Salom. XX, 22 : »Nie mów: oddam złym. Oczekiwaj na
Pana a wybawi cię«. K aznodzieja XXVIII, 1 i nast.
32) Łukasz VI, 36. Siphre 51 b (Suitzbach, 1802).
33) Znajdujemy to zdanie w Dziejach Apost. XX, 35.
**) Mat. XXIII, 12; Łuk. XIV, 11; XVIII, 14. Tym samym duchem
owiane są sentencje, cytowane przez św. Hieronima z »Ewangielji według He
brajczyków* (Comment, in Epist. ad Ephes. V, 4; in Ezech. XVIII; D ial.

Adv. Pelag. III, 2).
S5) Deuter. XXIV, XXV, XXVI etc. Izajasz LVIII, 7: »Ułamuj łaknącemu
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ton pełen namaszczenia, skutkiem czego brzmiały istotnie jak
coś nowego. Etyka nie polega na zdaniach więcej lub mniej
pięknie ułożonych. Nakaz miłości, owiany poezją, a więc
drogi duszy, działa inaczej, niż jakiś suchy, rozumowy prze
pis. Przeto zdania, które Jezus wyjął z pism starego Zakonu,
z Pirke Aboth lub Talmudu, nabierają w ewangieljach cał
kiem innego znaczenia. Świata nie podbił ani Stary Zakon,
ani Talmud. Aczkolwiek ewangielje nie zawierają myśli cał
kiem oryginalnych, jeżeli się pod tern rozumie, że można
owe myśli przeważnie zawsze odnaleść u starszych pisarzy,
to zawarta w nich etyka jest mimo to najszczytniejszem
dziełem ludzkiego uświadomienia i najpiękniejszym kodek
sem doskonałego życia, na jaki moraliści kiedykolwiek się
zdobyli.
Nie występował przeciw Zakonowi Mojżeszowemu; ale
widział wszystkie jego braki i dawał to innym do zrozumie
nia. Powtarzał często, że trzeba iść dalej, niż starzy mędr
cy 36). Potępił każde ostrzejsze sło w o 37), występował prze
ciw rozw odow i38), przeciw przysiędze 39), ganił mściwość 40),
chleba tw ego, a ubogie wygnańce wprowadź do

domu tw eg o ;

gieg o , przyodziej go«.

17:

P rzy p o w . S alom . XIX,

ujrzysz li na

»Panu pożycza, kto ma

litość nad ubogim, a on mu za dobrodziejstwa j e g o odda«.

P ir k e A both , I;

Talmud Jerozolimski, P eah , I, 1; Talmud Babiloński, S za b b a th , 63 a.
38) Mat. V, 20 i nast.:

^Albowiem powiadam

wam: jeżeli

nie

będzie

obfitsza sprawiedliwość wasza, niż uczonych w piśm ie i F aryzeuszów , żadnym
sposobem nie wnijdziecie do królestwa n ieb iesk iego.
Starym: N ie zabijaj;

Słyszeliście, iż rzeczono

a ktobykolwiek zabił, b ęd zie winien sądu;

ale ja wam

powiadam: iż każdy, kto się gniewa na brata sw ego bez przyczyny, będzie
winien sądu etc.*
57) Mat. V, 2 2 :

»A ktokolwiek rzecze

bratu swemu Raka,

będzie wi

nien rady, a ktokolwiek rzecze: błaźnie! będzie winien ognia piekielnego*).
58) Mat.

V,

31

i nast.:

»Zasię rzeczono,

ktobykolwiek opuścił żonę

swoją, niech jej da list rozw odny; ale ja wam powiadam: ktobykolwiek opu
ścił żonę sw oją oprócz przyczyny cudzołóstw a, przywodzi ją w cudzołóstw o,
a ktoby opuszczoną pojął,

cudzołoży*.

Porów.

Talmud Babiloński, S an h e-

120

lich w ę41), sam o pożądanie uw ażał już za cudzołóstw o42).
Żądał, aby ludzie odpuszczali sobie wszelkie u ra z y 43). Przy
uzasadnianiu w szystkich nakazów m oralnych występuje u niego
zaw sze jeden i ten sam m otyw : »Abyście byli synami ojca
w aszego, który jest w niebiesiech; bo on to czyni, że słońce
jego wschodzi na złe i na dobre. Jeśli miłujecie te, którzy
w as miłują, jakąż zapłatę macie? azaż i celnicy tego nie czy
nią? A jeślibyście tylko bracię w asze pozdrawiali, cóż oso
bliwego czynicie? azaż i poganie tego nie czynią? Bądźcie
w y tedy doskonałymi, jako i ojciec w asz, który jest w nie
biesiech, doskonały jest« 44).
W dalszej konsekwencji w ypłynął z tych zasad czysty
d ry n 22 a. (Tołstoj w pracy »Moja wiara* rozd. IV twierdzi, że słowa »oprócz przyczyny cudzołóstwa* fałszywie przetłom aczono i wykładano. Żydzi
rozwodzili się albo dla cudzołóstwa, co uchodziło za grzech, albo celem po
jęcia innej żony, co było dozwolone. Jezus natom iast poucza, że rozwód na
wet »oprócz przyczyny (celu, chęci) cudzołóstwa« a więc dla pojęcia in
nej żony jest grzeszny, bo opuszczoną, prowadzi do cudzołóstwa. — Przyp*
tłom .).
39) Mat. Y, 33 i nast. (»Ale ja wam powiadam, abyście zgoła nie przysiągali*).
40) Mat. V, 38 i nast. (Słyszeliście, iż rzeczono: oko za oko... ale ja
wam powiadam, żebyście się nie przeciwiali złemu*).
41) Mat. V, 42: »Temu, co się prosi, daj, a od tego, co chce u ciebie
pożyczyć nie odwracaj się*. Zakon także zabraniał lichwy (D euter. XV, 7— 8,
ale nie tak kategorycznie, zwyczaj natom iast uświęcał ją (fcukasz VII, 41
i następ.
42) Mat. V, 28: (»Każdy, k tóry patrzy na niewiastę, aby jej pożądał, już
z nią cudzołóstwo popełnił w sercu swojem«J. Porów. Talmud, M assaket
K a lla (wyd. Furth, 1793) fol. 34 b.
4S) Mat. V, 23 i n ast.: »A tak jeślibyś ofiarował dar twój na ołtarzu,
a tam byś wspomniał, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar
twój przed ołtarzem , a odejdź, pierwej się pojednaj z bratem twoim, a potem
przyszedłszy ofiaruj dar twój«.
**) Mat. V, 45 i nast. Porów. Lew it. XI, 44. (>Albowiem jam je st
Pan Bóg w asz; przetoż poświęcajcie się a bądźcie świętymi, bom ja święty
jestc).
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kult, religja bez kapłanów, oparta tylko na serdecznem uczu
ciu, n a naśladow aniu B o g a 45), na sumieniu, w które w gląda
ojciec niebieski. I tu nie cofnął się Jezus przed myślą, że po
stępując tak, burzy jak rewolucjonista podstaw y urządzeń
żydowskich. Żali potrzeba pośredników pom iędzy człowiekiem
a jego niebieskim ojcem? Bóg patrzy tylko w serce ludzkie —
naco tedy owe ceremonje oczyszczania, które dotyczą tylko
ciała? 46) N aw et święta tradycja żydow ska nie miała dla niego
żadnego znaczenia w porów naniu z czystem uczuciem 47).
Oburzały go w najw yższym stopniu akty fałszywej dewocji:
hypokryzja F aryzeuszów , którzy w czasie modlitwy odw ra
cali głowy, aby się przekonać, czy lud ich widzi i podziwia;
rozgłośne daw anie jałm użny, aby zw rócić uw agę na sw oją
hojność; noszenie specjalnych szat, po których m ożnaby ro 
zeznać nabożnisia itd. itd. ^Zaprawdę pow iadam wam« —
mawiał, »otrzymali zapłatę sw oję; ale ty, gdy czynisz jał
mużnę, niechaj nie wie lewica twoja, co czyni prawica, aby
jałm użna tw oja była w skrytości, a ojciec twój, który widzi
w skrytości, ten ci jawnie o d d a 48). A gdy się modlisz, nie
bądź jako obłudnicy; albowiem się oni radzi w bóżnicach
i na rogach ulic stojąc modlą, aby byli widziani od ludzi;
zapraw dę pow iadam wam, iż odbierają zapłatę swoję. Ale ty,
gdy się modlisz, wnijdź do komory twojej, a zaw arłszy drzwi
módl się ojcu swemu, który jest w skrytości; a ojciec twój,
który widzi w skrytości, oddać jaw nie. A modląc się, nie
w) Porów. Filon. De migr. Abr. § 23 i 24; De vita contemplativa
(w całości).
46) Mat. XV, 1J in a s t. (»Nie to, co wchodzi w usta, pokala człowieka«).
Marek VII, 6 i nast. (»Lud ten czci mnie wargami, ale serce
jego daleko jest
odemnie... Albowiem opuściwszy przykazania
Boże, trzymacie
ustawy ludzkie,
umywanie konewek i kubków« etc.).
47) Marek VII, 6 i nast.
48) Mat. VI, 1 i nast. P. K aznodzieja , XVII, 18 i XXIX, 15. Talmud
Babil., Chagiga, 5 a ; Baba B a th ra , 9 b.
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bądźcie wielomówni jako Poganie; albowiem oni mniemają,
źe dla swojej wielomówności w ysłuchani będą. Wie oj
ciec w asz, czego potrzebujecie, pierwej niżbyście w y go
prosili 49)«.
Z zew nętrznych oznak ascezy nie wziął nic, wystarczyło
mu modlić się a raczej rozm yślać na górach, lub miejscach
sam otnych, kędy zaw sze człowiek szukał B o g a 50). T o szczy
tne pojęcie stosunku człowieka do Boga, na które tak mało
wogóle umysłów zdobyć się mogło, ujął w krótką modlitwę,
którą odtąd w pajał swoim uczniom 51):
»Ojcze nasz, któryś jest w niebiesiech, święć się imię
twoje; przyjdź królestwo tw oje; bądź w ola tw oja jako i w nie
bie tak i na ziemi; chleba naszego powszedniego daj nam
dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczam y
naszym winowajcom; i nie w w ódź nas na pokuszenie, ale
nas zbaw ode złego« 52). Główny nacisk kładł na to, że oj
ciec niebieski wie lepiej, niż my, czego nam potrzeba, i że
ludzie właściwie obrażają Boga, prosząc go o coś ściśle okre
ślonego 53).
T e zasady w ysnuł Jezus tylko konsekwentnie ze starej
nauki judaizmu, którą jednak przodujące klasy żydowskie
świadomie spaczyły. Modlitwa Greka i Rzymianina była zaw 
sze tyradą egoistyczną. Kapłan pogański nie rzekł nigdy czło
wiekowi wierzącem u: »A tak jeślibyś ofiarował dar twój na
ołtarzu, a tam byś wspomniał, iż brat twój ma co przeciw

" ) Mat. VI, 5— 8.
50) Mat. XIV, 23: »A rozpuściwszy lud wstąpił na górę z osobna, aby
się modlił*. Łukasz IV, 42: »A gdy b ył dzień w yszed łszy szedł na m iejsce
puste«. V, 16: »Ale on odchadzał na pustynię i modlił się«. VI, 12: »Odszedł
na górę, aby się modlił*.
51) Mat. VI, 9 i nast. »W y tedy tak się m ódlcie: Ojcze, etc.« Łuk. XI,
2 i nast.
52) To znaczy: od djabła.
M) Łukasz XI, 5 i nast.
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tobłe, zostaw tam dar twój przed ołtarzem, a odejdź, pierwej
się pojednaj z bratem twoim, a potem przyszedłszy ofiaruj
dar twój« 54). Prorocy Starego Zakonu, zw łaszcza zaś Izajasz,
byli jedynym i ludźmi, którzy, nie znając kapłanów , orzekli,
jak powinien kult w yrazić stosunek człowieka do Boga. »Cóż
mi po mnóstwie ofiar w aszych? Jużem syty całopalenia baranów i łoju tłustego bydła; kadzenie jest mi obrzydłością;
uroczystych św iąt w aszych nienaw idzi dusza m oja; bo ręce
w asze krwi są pełne. Omyjcie się, przestańcie źle czynić,
uczcie się czynić dobrze, szukajcie sprawiedliwości, a potem
przyjdźcie« 55). W czasach ostatnich kilku doktorów żydow 
skich jak Szym on S praw iedliw y56), Jezus syn S y ra c h a 57),
H illel58), byli bliscy praw dy, że podstaw ą Zakonu może być
tylko sprawiedliwość. W świecie żydow sko - egipskim Filon
doszedł praw ie rów nocześnie z Jezusem do niezmiernie szczy
tnego pojęcia świętości etycznej, co wiodło w prostej linji do
odrzucenia uznanego cerem oniału 59). Szem aja i Abtaljon w y
stępują również jako bardzo wolnom yślni k az u iśc i60).
W krótce potem rabin Johanan staw ił wyżej dobroczyn
ność nad znajom ość Zakonu 01). Ale dopiero Jezus pojął rzecz
właściwie. Nie miał w sobie nic z kapłana, nienawidził form,
54) Mat. V, 23— 24.
55) Izajasz I. 11 i nast.; czytaj także w całości rozd. LVIII; Ozeasz
VI, 6: »Bo miłosierdzia chcę a nie ofiary, a znajomości bożej więcej, niż ca
łopalenia*. Malachjasz I, 10 i nast. (»Nie mam chęci do was i ofiary nie
przyjmę z ręki waszej*).
56) P irke Aboth. I. 2.
57) K a zn o d zieja Salom . XXXV, 1 i nast.
®8) Talmud Jer., Pesachim, VI, 1; Talm. Babil., Pesachim , 66 a; Szabbat, 31 a.
59) Quod D eus im m u t., § 1 i 2; D e Abrałiam o, § 22; Quis rerum
divin. haeres, § 13 i nast., 55, 58 i nast.; D e profu gis, § 7 i 8; Quod omnis probus liber (w całości); De vita contem plativa (w całości).
60) Talmud Babiloński, Pesachim , 67 b.
61) Talmud Jerozolimski, P eah, I, 1.

które gubią wszelką religijność, dając jej pozornie materjalną
podstawę. I to jedyny powód, że poszliśmy za nim, że sta
liśmy się jego naśladowcami. Dzięki temu na wieki całe za
łożył on kamień węgielny pod prawdziwą religję. Teraz do
piero owa religja, najistotniejsza cząstka ludzkości, zasługuje
na miano religji boskiej. Idea bezwzględnie nowa, idea kultu
opartego na czystości serca i na wszechbraterstwie, zrodziła
się dzięki niemu dla świata, idea tak podniosła, że kościół
chrześcijański, odstępując od tych tendencji, popełnił formalną
zdradę, w naszych zaś czasach mało jest ludzi, zdolnych
przejąć się podobną nauką.
Ogromne poczucie przyrody dostarczyło mu w każdym
wypadku szeregu wyrazistych obrazów. Z aforyzmów jego
bije dusza. Innym razem mowy jego posiadają żywość gwary
gminnej. »Jakoż rzeczesz bratu twemu: dopuść, iż wyjmę
źdźbło z oka twego, a oto belka jest w oku twojem. Obłu
dniku! wyjmij pierwej belkę z oka twego, tedy przejrzysz,
abyś wyjął źdźbło z oka brata twego 62)«.
Te nauki, które zdawna już przepełniły serce młodego
mistrza, zgromadziły dokoła niego kilku zwolenników. Sekty
były w duchu czasu; była to epoka Essejczyków i Terapeu
tów. Liczni rabini mieli swoje szkoły, jak Szemaja, Abtaljon,
Hillel, Szamaj, Judasz Gaulonita etc., z których to nauk po
wstał T alm ud68). Pisano mało; ówcześni uczeni żydowscy
nie układali książek; wszystko polegało na ustnym wykładzie
i na rozmowie; nadawano temu formę jak najprostszą64).
A więc nie był to żaden moment znamienny, gdy młody cie
śla z Nazaretu wystąpił na widownię publiczną głosząc ma
ksymy, które przeważnie były już rozpowszechnione a jednak
82) Mat. VII, 4 — 5. Porów. Talmud Babiloński, Baba B a th ra , 15 b
E rachin, 16 b.
6S) Patrz zwłaszcza Pirke Aboth, roz. 1.
M) Talmud, który powstał z tych rozlicznych szkół, zaczęto spisywąć
dopiero w drugim wieku naszej ery.
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dzięki jego interpretacji miały przekształcić świat. Był to z a 
tem tylko jeszcze jeden rabbi (wprawdzie ze w szystkich naj
sym patyczniejszy), dokoła którego skupiało się kilku młodzień
ców, pragnących go słyszeć i razem z nim rozmyślać. Uwagi
ludzkiej niepodobna za jednym zam achem zw rócić na siebie.
Nie było jeszcze w tedy chrześcijan; ale praw dziw e chrze
ścijaństwo zostało już założone a nigdy zaiste nie było
piękniejsze, jak w łaśnie wtedy. Do tej pierwotnej budow y
Jezus nie dodał już nic trwałego. Co mówię! Do pew nego
stopnia on sam potem skazi nieco tę budowę; bez ofiar nikt
nie przeprow adzi żadnej idei a z walki o nią nikt bez ran
nie wychodzi.
Nie w y starcza pojmować dobro, trzeba to pojęcie z a 
szczepić ludziom. A do tego mniej się nadają środki godziwe.
Nie ulega kwestji, że gdyby cała ewangielja składała się tylko
z kilku rozdziałów M ateusza i Łukasza, byłaby doskonalsza
i nie daw ałaby teraz powodu do tylu zarzutów ; ale czyżby
Jezus zdołał naw rócić św iat bez cudów? Gdyby był umarł
w tej chwili życia sw ego, nad którą się obecnie zastan a
wiamy, nie byłoby w jego działalności w szystkiego tego, co
nas razi; urósłby w praw dzie w oczach Boga, ale zmalał
w oczach ludzi; zginąłby w śród tłumu pierw szorzędnych
umysłów, o których przecie żadna wieść nas nie doszła; lu 
dzkość nie poznałaby praw dy i nie odniosłaby korzyści z tej
jego w yższości moralnej, którą zaw dzięczał Ojcu. Aforyzmy
Jezusa syna Syrachow ego i Hillela są prawie niemal tak
szczytne, jak aforyzm y Jezusa. Tym czasem nikt nie będzie
uw ażał Hillela za założyciela chrześcijaństwa. W moralności,
jak w sztuce, w szystko polega nie na słowie, ale na czynie.
O wielkości Rafaela nie stanow i myśl, zaw arta w jego obra
zie, ale sam obraz. Nie inaczej rzecz się ma w dziedzinie
m oralności; praw da zyskuje w agę dopiero wtedy, gdy znaj
dzie w yraz w uczuciu, gdy objawi się w czynie. Ludzie bar
dzo przeciętnej w artości moralnej wygłosili nader szczytne

126

zdania. Tym czasem ludzie bardzo cnotliwi wielokrotnie nie
uczynili nic dla tradycji cnoty śród ludzkości. A więc palm a
pierw szeństw a należy się temu, który był silny słowem i cz y 
nem, który dobro odczuwał i zapewnił mu tryum f za cenę
swojej krwi. Z tych dwóch w zględów Jezus w historji św iata
nie może być z nikim porów nany; sław a jego nie zblaknie
nigdy, przeciwnie, będzie zdobyw ała w ciąż now e promienie.

ROZDZIAŁ VI.
Jan Chrzciciel. — Pielgrzymka Jezusa do Jana i pobyt w puszczy
Judejskiej. — Jan chrzci Jezusa.
W tym czasie pojaw ia się człowiek niezwykły, z powodu
braku źródeł historycznych dość zagadkow y, z którym Jezus
wchodzi w stosunki. Była to w ażna chwila w życiu młodego
proroka z N azaretu i mogła była naw et w płynąć na zmianę
kierunku jego drogi; ale skończyło się tylko na pew nych
uzupełnieniach jego nauki, zarazem zaś wpłynęło to na pod
niesienie autorytetu Jezusa w oczach jego uczniów, gdyż od
tąd uczniowie ci poczynają go śród pew nych w arstw ludno
ści żydowskiej ogłaszać jako Mistrza.
Około r. 28 naszej ery (a r. 15 panow ania Tyberjusza)
stał się głośn}mi w całej Palestynie niejaki Johanan, czyli
Jan, młody asceta, charakteru zapalczyw ego i namiętnego.
Pochodził z rodu kapłańskiego *) a urodził się albo w miej
scowości Jutta około Hebronu, albo w sam ym H ebronie2).
*) Łukasz I, 5: »Był za dni Heroda, króla judzkiego, kapłan niektóry
imieniem Zacharjasz«; ustęp z ewagielji Ebionitów, zachowany u Epifanesa
{A dv. haer. XXX, 13).
3) Łukasz I, 39 : »Tedy wstawszy Marja w onych dniach, poszła
w górną, krainę z kwapieniem do miasta Judzkiego*. Widziano nie bez słu
szności w onem »mieście Judzkiem«, wymienionem tu u Łukasza, stare miasto
Jutte (Jozue XV, 55: »Maon, Karmel, Zyf i Juta*; XXI, 16: »I Jęta i przed-
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Hebron, sławne miasto patrjarchów, położone tuż obok pu
szczy Judejskiej, a o dwie godziny drogi od wielkiej pustyni
arabskiej, było naonczas, jak i dziś, siedzibą najbardziej fa
natycznego ducha semickiego. Jan uchodził od dziecka za
Nazira, to znaczy człowieka, ślubującego wstrzemięźliwość 3).
Puszcza, której był niejako pełen, pociągała go od lat naj
młodszych 4). Tu żył jak indyjski jogis, chodził w skórach
lub włosiennicy a żywił się szarańczą i dzikim m iodem 8).
Otaczało go kilku uczniów, żyjących jak on i rozmyślających
nad jego surowemi słowami. Możnaby go wziąć za jakąś
postać z nad brzegów Gangesu, gdyby nie pewne rysy cha
rakterystyczne, które zdradzały w tym pustelniku ostatniego
potomka wielkich proroków Izraela.
Odkąd naród żydowski począł z pewną rozpaczą rozmy
ślać nad swojem przeznaczeniem, wyobraźnia ludu zwracała
się coraz bardziej do starych proroków. Ale najpotężniejszą
postacią dawnej przeszłości, która żyła w pamięci ludu jak
sen niespokojnej nocy, był Eljasz. Ten olbrzym pomiędzy
prorokami, który usunął się pomiędzy posępne góry Karmelu,
gdzie krył się jak dziki zwierz po jaskiniach i tylko od czasu
do czasu jak piorun spadał w doliny, by jakiegoś króla zde
tronizować a drugiego na tron wprowadzić, w wyobraźni
ludu stał się z czasem istotą nadprzyrodzoną, która mogła
się pojawiać lub znikać, nie tknięta przez śmierć. Wierzono

mieścia jego«). Robinson (B iblical Researches, I, 494; II, 206) o małe dwie
godzinki drogi na południe od Hebronu odnalazł tę Juttę, która i dziś jeszcze
tak się nazywa.
s) Łukasz I, 15: »Wina i napoju mocnego nie będzie pił«.
4) fcukasz I, 80: »A ono dzieciątko rosło... i było na pustyni aż do
onego dnia, kiedy się okazało przed Izraelem*.
5) Mat. III, 4: »A ten Jan miał odzienie z sierści wielbłądowej i pas
skórzany około bioder swoich, a pokarm jego była szarańcza i miód
leśny*. Marek I, 6. Ułamek ewangielji Ebionitów u Epifanesa A d v , haer.
XXX, 13.
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powszechnie, że Eljasz wróci i podźwignie naród Izraelski
z upadku6). Surowy jego żywot i okropne wspomnienia, ja
kie po sobie pozostawił a które dziś jeszcze na wschodzie
żyją, postać ponura, która dziś jeszcze przejmuje dreszczem 7),
ta zawarta w jednym człowieku mitologja zemsty i grozy,
wywierała potężny wpływ na umysły, wyciskając charakte
rystyczne piętno na wszystkich czynach ludu. Kto chciał
odegrać jakąś rolę, musiał naśladować Eljasza, a ponieważ
pustelnictwo było główną jego cechą, przeto oddawna przy
zwyczajono się nazywać pustelnika »mężem bożym«. W yo
brażano sobie, że wszyscy świątobliwi mężowie spędzali ży
wot na pokucie i pustelnictwie 8) ; przeto udanie się na puszczę
było niezbędnym warunkiem wszelkiej misji a zarazem wstę
pnym do niej krokiem.
Nie ulega wątpliwości, że i Jan go naśladow ał9). Judeę
ogarniała coraz bardziej myśl o pustelnictwie, idea zresztą
przeciwna naturze Żydów, nie mająca nic wspólnego z ślu
bami Nazirów i Rechabitów. Essejczycy czyli Terapeuci mie®) Malachjasz IV, 5 — 6: »Oto ja wam poślę Eljasza proroka, pier
wej, niż przyjdzie on wielki i straszny dzień Pański*. K aznodzieja Salomon.
XLIH, 10; Mat. XVI, 14: (na pytanie, za kogo ludzie Jezusa mają). »Jedni
Janem Chrzcicielem a drudzy Eljaszem*; XVII, 10 i nast.: »Cóż tedy Nau
czeni w Piśmie powiadają, że ma Eljasz pierwej przyjść? A Jezus odpowiada
jąc, rzekł im: Eljasz pierwej przyjdzie i naprawi wszystko; ale wam powia
dam, że Eljasz już przyszedł, wszakże nie poznali go... Tedy rozumieli ucznio
wie, iż o Janie Chrzcicielu mówił do nich*, Marek VI, 15: »A drudzy mówili
(o Jezusie) Eljasz to jest*; VIII, 28; IX, 10 i nast.; Łukasz IX, 8, 19; Jan
I, 21, 25.
7) Dziki Abdallah, pasza Akki (staroż. Ptolemais, u Francuzów St. Jean
d'Acre — przyp. tłóm.), o mało nie umarł ze strachu, gdy we śnie ujrzał
Eljasza, stojącego na górze. Malowidła chrześcijańskie przedstawiają go w oto
czeniu ściętych głów; muzułmanie boją się go.
8) Izajasz II, 10: »Wnijdź w skałę, skryj się w prochu przed strachem
Pańskim*.
8) Łukasz I, 17: »Bo on pójdzie wprzód przed obliczem jego w duchu
i w mocy Eljaszowej*.
Żywot Jezu sa.
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szkali niedaleko ojczystych stron Jana, t. j. na wschodnim
brzegu Morza M artwego10). Przełożonych tej sekty uważano
za pustelników, którzy utworzyli reguły i instytucje, podobne
klasztorom. Nauczyciele młodzieży bywali także nieraz anachoretam iłł), przypominającymi bramińskich g u r u ia). Czynie
czuć tu istotnie wpływu indyjskich viuni? Może wędrowni
mnisi indyjscy — którzy roznosili naukę swoją po świecie, jak
potem pierwsi Franciszkanie, nawracając ludzi nie wymową,
bo nie znali ich języka, ale szlachetnym sposobem życia —
zwrócili swe kroki do Judei, jak niezawodnie ongi do Syrji
i Babilonji1S) ? Tego nie wiemy. Babilonja stała się od pew
nego czasu ogniskiem Buddyzmu; Budasp (Bodisattwa) miał
rozgłos chaldejskiego mędrca i założyciela sabizmu. Ale cóż
to był sabizm? Jak wskazuje etymologja, słowo to oznaczało
chrzest14), właściwie chrzest wielokrotny; sabizm tedy był
prototypem dziś jeszcze istniejącej sekty, której członkowie
zwą się »chrześcijanami świętego Jana« czyli Mendaitami
a których Arabowie nazywają el-Mogtasila, »chrzczeńcy« 15).
Trudno bardzo zorjentować się śród tej gmatwaniny analogji. W ahające się między judaizmem, chrześcijaństwem,
anabaptyzmem i sabizmem sekty, żyjące w I w. w okolicy
zajordanow ej16), przedstawiają dla krytyki istny chaos. W sze10) Plinjusz, H ist. nat. V, 17; Epifanes A d v. haer. XIX, 1 i 2.
11) Józef Flaw. Vita 2.
ll) Kierownicy duchowi.
13) Traktowałem to szerzej w innych pracach (H ist, gćnćr. des langues
sem itiques, III, i t , 1; Journ. A s i a t luty— marzec 1856).
ł4) Wyraz aramejski seba znaczy to samo, co greckie (Samica.
15) Pisałem o tem obszerniej w Journal A siatique (listopad — grudzień
1853 i sierpień— wrzesień 1855). Rzecz szczególna, że Elchazaici, sekta sabistów czyli baptystów, gnieździła się w tem samem miejscu, gdzie Esejczycy
(na wschodnim brzegu Morza Martwego) i że ich z nimi pomieszano (Epifanes,
A dv. haer. XIX, 1, 2, 4; XXX, 16, 17; LIII, 1 i 2; Philosophumena, IX, ra,
15 i 16; X, xx. 29).
16) Por. uwagi Epifanesa nad Essejczykami, Hemerobaptystami, Nazarej-
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lako można przypuszczać, że niektóre praktyki Jana i Esejczyków 17), oraz wogóle ówczesnych przodowników ducha
żydowskiego, pochodziły z głębi Azji. To natomiast, co Jana
głównie wyróżniało i nadało mu przydomek, pochodziło z Dol
nej Chaldei; z tego powstała przecież osobna religja, która
dotrwała do naszych czasów.
Był to chrzest, polegający na oblewaniu lub na całkowitem zanurzeniu się w wodzie. Ablucje były u Żydów tak
samo rozpowszechnione, jak na całym Wschodzie 18). Esejczycy nadali im specjalne znaczenie19). Chrzest stał się ceremonją przyłączenia prozelity do religji żydowskiej, a więc
aktem w yśw ięcenia20). Ale aż do Jana Chrzciciela nie czy
niono tego w tern znaczeniu i w tej formie. Jan obrał sobie
za teren działalności część puszczy judejskiej w pobliżu Mo
rza Martwego 21). Ilekroć miał chrzcić, udawał się nad Jor
dan 22), do Betanji lub B etabary2S), więc na stronę wschodnią,
czykami, Osseńczykami, Nazorejczykami, Ebionitaini, Sampsejczykami (Adv.
haer. księga I i II) z uwagami w Philosophumenach nad Elchazaitami, ks.
IX i X.
1T) Epifanes, Adv. haer. XIX, XXX, LIII.
18) Marek VII, 4: »I z rynku przyszedłszy, jeśliby się nie umyli, nie
jedzą; i innych rzeczy wiele jest, które przyjęli ku trzymaniu, jako umy
wanie kubków, konewek i miednic i stołów*. Józef Flawjusz, A n t. XVIII,
t, 2, Just. Dial, cum Triph., 17, 29, 80; Epiph. A dv. haer. XVII.
19) Józef Flaw. B . J. II, n u , 5, 7, 9, 13.
20) Miszna, Pesachim, VIII, 8; Talmud Babiloński, Jehamot, 46 b; K erithut, 9 a ; Aboda Z ara, 57 a; Masseket Gerim (wyd. Kirchheima, 1851) p.
88—40.
J1) Mat. III, 1; Marek I, 4.
**) Łukasz III, 8.
JS) Jan I, 28: »To się stało w Betabarze za Jordanem, gdzie Jan chrzcił*.
BI, 26: »I przyszli do Jana 1 rzekli mu: Mistrzu, ten, który był z tobą za
Jordanem, któremuś ty dał świadectwo, ten oto chrzci a wszyscy idą do
niego*. Wszystkie rękopisy wymieniają w tern miejscu Betanię a nie Betabarę; ale ponieważ nie znano na tej przestrzeni żadnej Betanji, przeto Origenes zaproponował (Comment. in Joann. VI, 24), aby wprowadzić zamiast Be9*
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prawdopodobnie wprost Jerychonu, albo też miejscowości
zwanej Enon, czyli »Źródła « 24), w pobliżu Salim, gdzie wody
nie brakło25). Tam przybywały do niego tłumy, zw łaszcza
z pokolenia Judy, i dawały się chrzcić2e). W ten sposób Jan
w ciągu kilku miesięcy stał się jedną z najbardziej wpływo
wych osobistości, z którą każdy liczyć się musiał.
Lud uważał go za proroka27); wielu mniemało, że to
Eljasz, który powrócił na ziem ię28). Wiara w takie powroty
była dość rozpowszechniona29); głoszono, źe Bóg wskrzesi
z martwych kilku starożytnych proroków i da ich Izraelowi
za wodzów, aby prowadzili lud do celów ostatecznychso).
Inni poczytywali znowu Jana za Mesjasza, aczkolwiek on

tanji B ethabarę, a ta poprawka prawie powszechnie została przyjęta. Zdaje
się zresztą, że oba te słowa oznaczały jedno miejsce, w którem znajdował
się prom dla przeprawiania się przez rzekę.
34) E non liczba mnoga od chaldejskiego enewan, »źródłac.
*5) j an ni, 23: »Chrzcił też i Jan w Enon, blisko Salim; bo tam było
wiele wód a ludzie przychodzili i chrzcili się«. Jest to okolica przepiękna.
Czwarty ewangielista mniema, że nie leżała ona w pobliżu Jordanu. Natomiast
synoptycy przenoszą całą scenę na sam brzeg tej rzeki (Mat. III, 6 ; Marek
I, 5; Łukasz III, 3). Z zestawienia wersetów 22 i 23 roz. III u Jana z wer
setami 3 i 4 rozdziału IV tegoż ewangielisty wynikałoby, że miejscowość Sa
lim znajdowała się w Judei a więc w oazie Jerychońskiej przy ujściu Jordanu
do Martwego Morza, gdyż na całym obszarze ziem pokolenia Judy niepodo
bna znaleść basenu naturalnego, w którym człowiek mógłby się całkowicie
zanurzyć. Według sw. Hieronima Salim leżało bardziej na północ, w pobliżu
Betsean lub Scytopolis. Ale poszukiwania Robinsona (B ibl. Res. III, 333) nie
potwierdziły tej hypotezy.
2«) Marek I, 5; Józef Flaw. A nt. XVIII, v, 2.
27) Mat. XIV, 5: »Ale gdy on chciał zabić, bał się ludu, albowiem
go za proroka mielix. XXI, 26: »Bo Jana wszyscy za proroka mieli«.
»8) Mat. XI, 14: »On ci jest Eljasz, który miał przyjść*. Marek VI, 15;
Jan I, 21.
*9) Mat. XIV, 2: >Tenci jest Jan Chrzciciel; on to zmartwychwstał i dla
tego

się cuda
przezeń dziejąc. Łukasz IX , 8.
*°) Patrz wyżej uwaga 6).
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sam nigdy tego o sobie nie twierdził31). Kapłani i uczeni
w piśmie, którzy owej idei o wskrzeszeniu proroków nie w y
znawali, gardzili nim. Ale popularność Jana zmuszała ich do
milczenia32). Było to zwycięstwo, które uczucie ludu odniosło
nad arystokratyzmem kapłanów. Ilekroć żądano od kapłanów,
aby wypowiedzieli jasno, co myślą o Janie, byli zawsze bar
dzo zakłopotani33).
Zresztą Jan uważał chrzest tylko za symbol przygoto
wania umysłów do wielkich zdarzeń; chciał tą ceremonją po
działać na uczucie. Nie ulega kwestji, że był na wskroś prze
jęty ideą mesjanistyczną i że cała jego działalność głównie
na tej idei się opierała. >Czyńcie pokutę — wołał — albo
wiem królestwo boże bliskie je st!« 34). Obwieszczał, że nie
bawem nastanie >gniew wielki«, to znaczy: przerażające ka
tastrofy 35) ; mówił, że siekiera już przyłożona do pnia i że
drzewo zostanie rzucone niebawem w ogień. Przedstawiał
Mesjasza, jako gospodarza z łopatą w ręce, zgarniającego
ziarno i palącego plewy. Za pomocą pokuty, której symbo
lem był chrzest, jałmużnictwa, naprawy obyczajów, chciał

31) fcukasz, II I ,

15 i nast.: >A gdy lud oczekiw ał i myślili w szyscy

w sercach sw ych o Janie, jeślib y snadź

on nie był Chrystusem, odpowiedział

Jan w szystkim m ówiąc: Jać was chrzczę wodą; lecz idzie m ocniejszy nad mię,
któremum nie jest godzien rozwiązać rzemyka u butów je g o ; ten was chrzcić
będzie duchem św iętym i ogniem*.
Chrystus*.
9t) Mat. XXI,

Jan I, 2 0 :

25 i nast.; fcukasz VII,

30:

»I wyznał,

»Ale F aryzeuszow ie i Za

konnicy pogardzili radą bożą sami przeciwko sobie,
niego*.
**) Mat. cyt. wyż.
3‘) Mat. II I, 2: ^Pokutujcie, albowiem

się

żem ja nie jest

nie będąc ochrzczeni od

przybliżyło

królestwo nie

bieskie*.
®5) Mat. III, 7: »A gdy ujrzał w iele z F aryzeuszów i Saduceuszów p rzy
chodzących do chrztu sw ego, rzekł im: rodzie jaszczurczy! któż wam pokazał,
żebyście uciekali przed przyszłym gniewem?*
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przygotować ludzi do wielkich zdarzeń 36). Nie wiemy, co ro
zumiał pod owemi wielkiemi zdarzeniami. W każdym razie
występował przeciwko tym samym warstwom, przeciwko
którym występował Jezus, więc przeciw bogatym kapła
nom, Faryzeuszom, uczonym w piśmie, jednem słowem prze
ciw oficjalnym głowom judaizmu; a tak samo, jak Jezus opie
rał się głównie na maluczkich i w zgardzonych37). Nazwie
»Synowie Abrahama« odbierał wszelkie znaczenie38), twier
dząc, że Bóg mógłby synów Abrahama wzbudzić z kamieni
przydrożnych. Zdaje się, że nie przeszła mu nawet przez
głowę idea, która stanowiła tryumf Jezusa; ale idei tej oddał
ogromną usługę, gdyż ceremonje, których dotąd mogli doko
nywać tylko kapłani, powierzył ludziom świeckim; w podo
bny sposób przodowali Reformacji w wiekach średnich biczo
wnicy, odbierając klerowi monopol udzielania sakramentów
i odpuszczania grzechów. Ton jego mów był silny a surowy.
Względem przeciwników używał słów najgwałtowniejszych 39).
Było to poprostu ustawiczne i dość brutalne strofowanie.
Prawdopodobnie mieszał się także do polityki. Historyk Józef
Flawjusz, który go znał przez swego nauczyciela Banu, mówi
o tem pod pewnemi obsłonkami 40), a śmierć Jana stała pra
wdopodobnie ze sprawami politycznemi w ścisłym związku.
36) Łukasz III, ł l — 14. Józef Flaw. Ant. XVIII, v, 2.
s7) Mat. XXI, 32: »Albowiem przyszedł do was Jan drogą sprawiedli
wości, a nie uwierzyliście mu, ale celnicy i wszetecznice uwierzyły muc. Łu
kasz III, 12 — 14: »Przyszli też do niego celnicy... Pytali go też żoł
nierze «.
s8) Mat. III, 9: »A nie mniemajcie, że możecie mówić sami sobie; Ojca
mamy Abrahama; albowiem powiadam wam, że Bóg i z tych kamieni wzbu
dzić może dzieci Abrahamowe«.
89) Mat. III, 7 (cytowane wyżej) Łukasz III, 7.
40) Józef Flawjusz, Ant. XVIII, v, 2. Rzecz charakterystyczna, że ile
kroć ten historyk objaśnia doktryny tajemne swych rodaków, mniej lub wię
cej rewolucyjne, stara się zatrzeć w nich wszystkie rysy mesjanistyczne i,
aby nie wzbudzić podejrzliwości Rzymian, pokrywa je pokostem hanalności,
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Uczniowie jego wiedli także żywot surowy 41), pościli często,
byli bardzo posępni. Niekiedy świta w ich umysłach myśl
o wspólnem posiadaniu, idea, że bogaci powinni podzielić się
swemi majętnościami z ubogimi42). Przez ubogich rozumieli
przedewszystkiem tych, którzy mieli korzystać z dobrodziejstw
królestwa bożego.
Aczkolwiek Jan występował głównie w Judei, ale imię
jego obiegło całą. Galileę i dotarło do Jezusa, który dzięki
pierwszym swoim mowom zgromadził dokoła siebie nieliczną
gromadkę słuchaczy. Mało jeszcze wówczas znany i przejęty
prawdopodobnie życzeniem bliższego poznania się z tym,
który głosił podobne jak on zasady, opuścił Galileę i udał się
do Jana z szczupłym zastępem swoich uczniów 43). Nowoprzy ró w n y w ając

w szystkich

tw órców se k t żydow skich do stoikó w

lub

m o

ralistów .
41) Mat. IX, 1 4:

»Przecz

my

»T edy przyszli

i F ary zeu sz o w ie

często

do

niego uczniow ie Janow i m ów iąc:

pościm y

a

uczniow ie

tw oi

nie

po-

8ZC Z % ? «

4S) Ł ukasz
suknie, niechaj

III,
udzieli

11:

»A on

tem u,

odpow iadając

co niem a;

a k to

rzek ł

im :

K to

m a pok arm y ,

m a dwie

niech także

uczyni*.
A3) Mat. I I I , 13 i n ast. »Tedy Jezus p rzy sze d ł od Galilei nad Jo rd an do

Ja n a, ab y b y

ochrzczony o d n ieg o ;

ale mu

Jan

b ard zo zabraniał,

m ów iąc:

ja p o trz e b u ję , abym b y ł ochrzczony od ciebie, a ty idziesz do mnie ? A o d 
p ow iad ając Jezus rzek ł do n ie g o :

Z aniechaj

te r a z ;

albow iem

tak

p rzy sto i

na n as, abyśm y w ypełnili w szelką spraw iedliw ość; te d y go z an iech a k . M arek
I, 9

i n ast.; »I sta ło się w one dni,

źe p rzy sze d ł Jezu s z N aza retu G alilej

sk ie g o : a och rzczo n y je s t od Jan a w Jo rd a n ie «. Ł ukasz I I I , 21 i nas. Jan I,
29 i n ast.; I I I , 22 i n ast. W edle sy n o p ty k ó w Jezu s udał się do Jana przed
w ystąpieniem na w idownię publiczną. Ale jeśli przyjm iem y, że Jan zgotow ał
mu u ro czy ste p rzy jęcie, to m usim y tak że p rzypuścić,

iż Jezus był już w tedy

nauczycielem dość znanym . W edle czw arteg o ew angielisty Jezus udaje się do
Jana dwa razy ,

za pierw szym razem w cale jeszcze n ieznany, za

w o toczeniu uczniów .

N ie sta ra ją c

drugim już

się ro z strz y g n ą ć tej kw estji, k tó rej się

z teg o pow odu ro z strz y g n ą ć nie da, że te k s ty są pełne sprzeczności, a ewangieliści w podobnych

w y p ad k ach

m ało

się tro szczy li o ścisłość, oraz

nie

przecząc, że Jezus m ó g ł b y ł się u dać do Ja n a w tedy, kiedy jeszcze b y ł m ało
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przybyli dali się ochrzcić na wzór innych. Jan przyjął gro
madkę uczniów galilejskich bardzo przychylnie i nie miał im
za złe, że w dalszym ciągu stanowili grupę odrębną. Obaj
mistrze byli jeszcze bardzo młodzi; przejęci jedną myślą po
kochali się i zachowywali się względem siebie niezmiernie
uprzedzająco. Ze strony Jana wydaje się to dziwnem i możnaby niemal powątpiewać o autentyczności tego podania.
Pokora nie była nigdy rysem znamiennym silnej duszy semi
ckiej. Charakter tak popędliwy nie znosi obok siebie nikogo.
W ypływa to jednak z fałszywych relacji co do osobistości
Jana. Przedstawiają go jako starca a tymczasem był on co
do lat rówieśnikiem Je zu sa 44), a więc według ówczesnych
pojęć bardzo młodym człowiekiem. Nie mógł tedy traktować
Jezusa jako syna, ale raczej jak brata. Dwaj tego rodzaju
młodzi entuzjaści, których ożywiała jedna myśl, jedna miłość
i nienawiść, jedna nadzieja, mogli się byli połączyć i wzajem
nie wspierać. Stary mistrz czułby się niezawodnie głęboko
urażonym, gdyby przyszedł do niego człowiek młody, nie
znany i zechciał przy nim zachować stanowisko niezależne;
nie znamy wypadku, aby stary kierownik szkoły przyjął ży
czliwie tego, który miał zostać jego następcą. Tylko młodość
jest zdolna do całkowitego zaparcia siebie; możemy przeto
przypuścić, że Jan przyjął Jezusa bez uprzedzeń, skoro po
znał w nim człowieka idei pokrewnej. Na podstawie tych
dobrych stosunków pomiędzy obu nauczycielami ewangieliści
stworzyli istny systemat, opierając całą wiarę w boską misję
znany, przyjmujemy to, co podaje czwarty ew angielista (III, 22 i nast.) a mia
nowicie, że Jezus, nim począł chrzcić wzorem Jana, miał już grono uczniów.
Zresztą należy

sobie uprzytom nić,

że na pierwszych

stronnicach

czwartej

ewangielji w szystkie fakty są pom ieszane, bez ścisłego ugrupowania chronolo
gicznego.
44) Łukasz I, 36 (»A oto Elżbieta, pokrewna tw oja«...). Jest tu ubocznie
zaznaczone pokrewieństwo Jana i Jezusa, ale wszystkie szczegóły opowiadania,
zawarte w tym rozdziale, mają piętno czystej legendy.
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Jezusa na świadectwie Jana. Był on tak wielką powagą, że
świadectwo, pochodzące z jego ust, uznano za najważniej
sze. Ale Jan nie myślał jeszcze ustępować z widowni; dla
tego Jezus, przekonawszy się naocznie o jego wpływie, uznał
go za wyższego od siebie i bardzo nieśmiało odsłaniał przy
nim swoje genjalne myśli.
Zdaje się, że Jezus mimo całej swojej oryginalności był
przynajmniej przez kilka tygodni naśladowcą Jana. Przyszłość
jego ginęła jeszcze w mroku. Robił zresztą nieraz ustępstwa
dla opinji publicznej, przyznając niejedno tylko dlatego, że
lud to otaczał czcią, chociaż leżało to po za sferą jego my
śli i nie wiele go obchodziło; dodatki te nie szkodziły zasa
dzie głównej i były zawsze utrzymane od niej w zależności.
Dzięki Janowi chrzest zyskał wielkie uznanie; więc Jezus
sądził, że powinien robić to, co J a n : chrzcił sam, chrzcili ta
kże jego uczniowie 45). Prawdopodobnie wygłaszali przy tej
sposobności kazania na wzór Jana. Więc cały Jordan pokrył
się chrzcicielami, których mowy wywierały wpływ większy
lub mniejszy. Niebawem uczeń zrównał się z mistrzem; do
bijano się o chrzest z rąk jego. W uczniach Jana zbudziło
to zazdrość 46). Uskarżali się przed swoim mistrzem, że młody
Galilejczyk zyskuje coraz większy rozgłos i że niebawem
u niego wszyscy chrzcić się będą, a nie u Jana. Ale obaj

*5) Jan III, 22 — 26: »Potem przyszedł Jezus i uczniowie jeg o do Ju
dzkiej ziem i, i tam przem ieszkiwał z nimi i chrzcił. Chrzcił też i Jan w Enon,
blisko Salim... W szczęła się tedy gadka m iędzy uczniami Janowymi... I przy
szli do Jana i rzekli mu:
Mistrzu, ten który był z tobą za Jordanem,
któremuś ty dał św iadectw o,
1 — 2:

»A gd y

poznał

cej uczniów czynił i
uczniowie jego)*.
glossą późniejszą,,
prawiał.

ten oto chrzci, a w szyscy idą,

Pan, iż usłyszeli F aryzeuszow ie,

do niego*.IV ,
że

Jezus

chrzcił, niżeli Jan (chociaż sam Jezus nie chrzcił,

Nawias,
albo

w który

też

« ) Jan III, 26; IV, 1.

został u jęty

werset

drugi, jest

późniejszą, wątpliwością Jana, gdy

tek st

w ię
ale
albo
p o
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mistrze byli wyżsi nad podobne małostki. Zresztą powaga
Jana była jeszcze tak wielka, że Jezus, mało wówczas znany,
nie chciał z pewnością mierzyć się z nim pod tym względem.
Pragnął tylko urosnąć w cieniu Janowym; dla zdobycia zaś
wiary u tłumów używał tych samych sposobów i środków,
których z takiem powodzeniem używał Jan. Gdy po uwię
zieniu Jana zaczął przemawiać, pierwsze słowa, jakie legenda
włożyła mu w usta, były powtórzeniem zwykłych słów Chrzci
ciela47). W późniejszych jego mowach znalazło się także
dużo wyrażeń J a n a 48). Zdaje się, że przez długi czas obie
te szkoły utrzymywały ze sobą dobre stosunki49) a gdy po
tem Jana zaskoczyła śmierć, Jezus, jako najbliższy mu, pierw
szy się o tern dowiedział50).
Jan w swej działalności proroczej natknął się niebawem
na poważne przeszkody. Na wzór starych proroków żydow
skich był on w najwyższym stopniu wrogiem istniejących po
tęg świeckich 51). Uderzał w nie tak gwałtownie, że musiała

47) Mat. III, 2: »A mówiąc: Pokutujcie, albowiem się przybliżyło króle
stwo niebieskie*. IV, 17.
48) Mat. III, 7: »Rodzaju jaszczurczy, któż wam pokazał, żebyście ocie
kali przed przyszłym gniewem«; XII, 34: »Rodzaju jaszczurczy, jakoż możecie
mówić dobre rzeczy, będąc złymi, gdyż z obfitości serca usta mówią?« XXIII,
33: »Wężowie, rodzaju jaszczurczy! I jakoż będziecie mogli ujść przed sądem,
ognia piekielnego!*
49) Mat. XI, 2 — 13: »A Jan usłyszawszy w więzieniu o uczynkach
Chrystusowych, posławszy dwu uczniów swoich rzekł m u: Tyżeś je s t o a y
który ma przyjść, czy też innego czekać mamy? A Jezus rzekł im: Oznaj
mijcie Janowi... ślepi widzą, chromi chodzą... A gdy odeszli, począł Je
zus mówić do ludu o Janie: Zaprawdę... nie powstał większy nad Jana,
Chrzciciela«.
50) Mat. XIV, 12: »A przyszedłszy uczniowie jego wzięli ciało i pogrzebili je, a odszedłszy powiedzieli Jezusowi*.
51) Łukasz, III, 19: »A Herod Tetrarcha, będąc strofowany od niego dla
Herodjady, żony Filipa, brata jego, i dla wszystkich złych spraw, które czynił
Herod*.
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nastąpić katastrofa. Zdaje się, że w Judei Piłat pozostawił
go w spokoju; ale za Jordanem w Perei poczynało się już
terytorjum Antypasa. Tyrana tego niepokoiła polityka, która
bądź co bądź, ujawniła się w przemówieniach Jana. Wydał
mu się wysoce podejrzanym 62) religijno-polityczny entuzjazm
tłumów, skupiających się dokoła Chrzciciela. Do względów
państwowych dołączyła się jeszcze wielka niechęć osobistar
więc surowy sędzia Antypasa musiał zginąć.
Najoryginalniejszy charakter w tragicznej rodzinie He
roda miała Herodjada, wnuczka Heroda Wielkiego. Gwałto
wna, ambitna, namiętna, nienawidziła żydów i gardziła ich
Zakonem 53). W yszła była zamąż, może wbrew woli, za wuja
swego, Heroda, syna Marjamy 54), którego Herod Wielki w y
dziedziczył55), a który w życiu publicznem nie odegrał ża
dnej roli. Podrzędne stanowisko męża wobec reszty rodziny
nie dawało spokoju ambitnej kobiecie; chciała rządzić za
wszelką cenę 56). Więc za narzędzie, wiodące do tego celu,
obrała sobie Antypasa. Słaby ten człowiek, zakochawszy się
w niej, przyrzekł, że się z nią ożeni i że odtrąci sw ą żonę
pierwszą, córkę Areta, króla Petry i emira pokoleń sąsiadu
jących z Pereą. Arabska księżniczka, dowiedziawszy się
o tern, postanowiła uciec. Ukrywając swe zamiary oświad
czyła mężowi, że pragnie odwiedzić Machero, leżące na te
rytorjum ojca; ludzie Antypasa odwieźli ją ta m 57).
M akaur58) albo Machero była to silna twierdza, zbudo5*) Józef Flawjusz, A nt. XVIII, v, 2.
5S) Tamże XVIII, v, 4.
M) Mateusz (XIV, 3 w tekście greckim) i Marek (VI, 17) mówią o Fili
pie; ale jest to niezawodnie pomyłka (Porów. Józ. Flaw. A nt. XVIII, t, 1
i 4). Żoną, Filipa była Salome, córka Herodjady.
M) Józef Flaw. A nt. XVII, IV, 2.
»«) Józ. Flaw. A nt. XVIII, vn, 1, 2; B. J. II, ix, 6.
»7) Józ. Flaw. A nt. XVIII, v. 1.
•*) Tę formę znajdujemy w Talmudzie Jerozolimskim ( SzeU it , IX, 2 )
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wana przez Aleksandra Janeusza a następnie wzmocniona
przez Heroda; leżała w pustym zakątku kraju na wschód od
Morza Martwego 59). Była to kraina dzika, groźna, pełna le
gend; krążyły wieści, że gnieździły się tam demony 60). Twier
dza Makaur leżała na samej granicy ziem Areta i Antypasa.
W danym dziejowym momencie była właśnie w rękach Are
t a 61). Ten, w porę uwiadomiony przez córkę, przygotował
wszystko do ucieczki; córka zaś, wieziona od plemienia do
plemienia, przybyła do Petrei.
Kazirodczy 62) tedy niemal stosunek Antypasa z Herodjadą stal się faktem dokonanym. Żydowskie prawo małżeń
skie było zawsze kością niezgody pomiędzy bezreligijną ro
dziną Heroda a prawowiernymi żydam i63). Członkowie tej
licznej a odosobnionej familji musieli zawierać związki mał
żeńskie między sobą, przyczem naturalnie nie zwracano uwagi
na przeszkody prawne. Jan był echem powszechnego obu
rzenia na A ntypasa64). To wystarczało, aby pobudzić prze
ciw niemu urażonego władcę. Kazał Jana porwać i osadzić
w twierdzy Machero, którą prawdopodobnie zajął po ucieczce
córki A reta65).
Antypas, bardziej bojaźliwy niż srogi, nie chciał śmierci
Jana. Podobno także lękał się powstania ludu66). Według inoraz w Targumach (komentarzach) Jonatana i Jerozolimskim (N u m eri
XXII, 35).
*9) Obecnie Mkaur w dolinie Zerka Main. Od czasów Seetzena nikt nie
był w tej okolicy.
60) Józ. Flaw. De bello Jud. VII, vi,1 i nast.
61) Józ. Flaw. Ant. XVIII, v, 1.
**) 3. Mojż. XVIII, 16: »Sromoty żony brata twego nie odkryjesz*.
«*) Józef Flaw. A nt. XV, v h , 10.
M) Mat. XIV, 4: »Bo mu Jan mówił: nie godzić się jej mieć*. Marek
VI, 18; Łukasz III, 19.
65) Józef Flaw. A nt. XVIII, v, 2.
**) Mat. XIV, 5: »Ale gdy go on chciał zabić, bał się ludu; albowiem
go za proroka mieli*.
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nego podania67) znajdował wielką przyjemność w rozmowach
z więźniem, które miały wzbudzić w nim poważne wątpliwo
ści. Pobyt Jana w więzieniu bardzo się przedłużał; Jan na
wet z murów więziennych wywierał znaczny wpływ na lud
Utrzymywał stosunki z uczniami a nawet z Jezusem. Wiara
jego w przyjście Mesjasza utwierdziła się jeszcze bardziej;
z więzienia śledził bacznie wypadki i we wszystkich obja
wach dostrzegał spełnianie się pragnień i nadziei, które go
ożywiały.

®7) Marek VI, 20: »Albowiem Herod obawiał się Jana, wiedząc, iż był
mężem sprawiedliwym i świętym ; i oglądał się nań, i słuchając go wiele czynił
i rad go słuchał*. Odczytuję f^nópsi a nie ircoUi.

ROZDZIAŁ VII.
Rozwój idei Jezusa o królestwie bożem.

Aż do pojmania Jana, co miało miejsce prawdopodobnie
podczas lata 29 r., Jezus przebywał w okolicach Morza Mar
twego i Jordanu. Pobyt na pustyni judejskiej uchodził pow
szechnie za okres przygotowywania się do wielkich zdarzeń;
było to usunięcie się od zgiełku świata i skupienie ducha
przed wystąpieniem na widownię publiczną. Jezus, idąc za przy
kładem innych, spędził tedy czterdzieści dni na puszczy i przez
cały czas pościł, mając za towarzyszy jedynie dzikie zwierzęta
Zajęło to niezmiernie fantazję jego uczniów; według wiary
ludu pustynia była siedzibą złych duchów 1). Niema chyba
na ziemi bardziej opustoszałego i smutnego zakątka, jak ów
skalisty zrąb gór, wznoszący się na zachodniem wybrzeżu
Morza Martwego. Wierzono, iż w czasie pobytu w tej stra
sznej okolicy był wystawiony na przerażające próby, że sza
tan dręczył go złudnemi widziadłami i kusił obietnicami, że
wreszcie aniołowie, aby go nagrodzić za odniesione nad sza
tanem zwycięstwo, zestąpili na ziemię i służyli m u 2).
9 Łukasz X I, 24: »Gdy duch n ieczysty
przechadza się po miejscach suchych, szukając
VIII, 3.

wychodzi od człowieka,
odpoczynienia«. Tobjasz

2) Mat. IV, 1 i nast. (»Tedy Jezus zawiedziony jest na puszczę od du
cha, aby był kuszony od djabła... T edy go opuścił djabeł, a oto Aniołowie
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O uwięzieniu Jana dowiedział się prawdopodobnie do
piero po powrocie z puszczy. Teraz już nic go nie wiązało
z tym obcym dla niego krajem. Może też obawiał się, że
prześladowania, którym Jan podległ, z kolei przeciw niemu
się obrócą; wolał więc ukryć się, niż narazić na śmierć,
która położyłaby kres krzewieniu podniosłej nauki. Wrócił do
Galilei3), do swej właściwej ojczyzny, a wrócił dojrzały,
wzbogacony doświadczeniem przez zetknięcie się z wielkim
a tak różnym od niego człowiekiem, wrócił z całem poczu
ciem swej odrębności.
Wogóle wpływ Jana na Jezusa był raczej ujemny, niż
dodatni. Widzimy bowiem w młodym nauczycielu jakiś zastój.
Gdy Jezus schodził nad Jordan, żywił w umyśle swym idee
szczytniejsze, niż Jan, a przyjęcie chrztu było tylko rodza
jem ustępstwa. Gdyby Jan nie został pojmany, może Jezusowi
byłoby trudno uwolnić się od jego wpływu, wyswobodzić
z pod jarzm a rytuału i praktyk czysto zewnętrznych; Jezus
pozostałby bez wątpienia nieznanym żydowskim sekciarzem;
świat nie byłby się zrzekł starych guseł dla nowych. Chrze
ścijaństwo właśnie dlatego skupiło koło siebie wszystkie podnioślejsze dusze, ponieważ stanowiło religję zupełnie wolną
od wszelkich praktyk i jakiejkolwiek formalistyki. Po uwięzie
niu Jana gromada uczniów jego stopniała a Jezus odzyskał
niezależność; mógł przeto oddać się swoim własnym uczu
ciom i myślom. Pobyt u Jana był dla niego właściwie nauką
przystąpili i służyli mu«). Marek I, 12— 13; Łukasz IV, 1 i nast. Zaiste, wiel
kie podobieństwo tych ustępów ewangielji z analogicznymi ustępami Vendid a d y (XIX) i L a lita v ista ry (XVII, XVIII, XXI) doprowadzałoby do wniosku,
że wszystko, o czem tu mowa, jest legendą. Ale sucha i treściwa opowieść
Marka, która niezawodnie doszła nas tutaj w redakcji pierwotnej, nasuwa
mniemanie, że rzecz jest oparta na jakimś fakcie rzeczywistym, który potem
dał temat do snucia legend.
8) Mateusz IV, 12: »A gdy usłyszał Jezus, iż Jan był podany do wię
zienia, wrócił się do Galilei*. Marek I, 14; Łukasz IV, 14; Jan IV, 3.
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publicznego przemawiania i działania. Odtąd przemawia z wię
kszą siłą i wywiera na lud większy w p ływ 4).
A i to jest możliwe, że w czasie pobytu nad Jordanem
nietyle pod wpływem Jana, ile wskutek własnych rozmyślań
idea jego o królestwie bożem sama się w nim rozwinęła i doj
rzała. Odtąd hasłem jego będzie »dobra nowina* i zapowiedź,
źe królestwo boże bliskie już je s t5). Przestaje być tylko mo
ralistą, ujmującym naukę swoją w zwięzłe aforyzmy; teraz
będzie rewolucjonistą transcedentalnym, który od fundamen
tów chce świat przebudować i ziścić na ziemi swój ideał.
»Dążyć do królestwa bożego* znaczyło być uczniem Jezusa 6).
Wyrażenie »królestwo boże« albo »królestwo niebieskie« było,
jak to już wyjaśniliśmy7), z dawien dawna popularne śród
żydów. Ale Jezus tchnął w nie nową myśl, nową ideę społe
czną niezmiernej doniosłości, na którą nie byłby się nawet
ważył autor księgi Daniela w swych apokaliptycznych zachwyceniach.
Na świecie rządzi zło. Szatan jest władcą ziemi 8) a ka
żdy go słucha. Królowie mordują proroków. Kapłani i uczeni
w piśmie nie żyją wedle wskazówek i rad, których udzielają
ludowi. Sprawiedliwy cierpi prześladowanie, a udziałem do
brego są łzy. Tym sposobem świat jest nieprzyjacielem Boga
i jego św iętych9); ale Bóg ocknie się i pomści swoich świę-

*) Mat. VII, 29: ^Albowiem je uczynił jako moc m ający, a nie jako na
uczeni w piśmie*. Marek I, 22; Łukasz IV, 32.
8) Marek 1, 14 — 15: (>W ypełnił się czas i przybliżyło się królestw o
boże*).
e) Marek XV, 43: »Przyszedłszy Józef z Arymatei, poczesn y radny Pan,
który też sam oczekiw ał królestwa bożego...*
*) Patrz roz. V.
8) Jan XII, 31: »Teraz jest sąd św iata teg o ,
precz wyrzucone będzie*. XIV,

30; XVI,

teraz książę św iata teg o

11. Porów. II Kor.

IV, 4; E fez.

II, 5.
•) Jan I, 10:

»Na św iecie był, a świat przezeń uczyniony jest;

ale g o
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tych: przebrała się miara nieprawości. Teraz panować pocznie
Dobro.
Ale panowanie Dobra poprzedzi wielka rewolucja. Świat
z gruntu się odmieni. Świat jest zły, przewrotny, przyszłość
odwróci wszystkie stosunki: pierwsi będą ostatnim i10). Ludz
kość pocznie żyć według wcale nowego porządku. Obecnie
dobro i zło jest ze sobą pomieszane jak zboże i kąkol. Pan
dopuszcza; ale kiedyś nastanie chwila, iż kąkol od zboża od
dzieli 11). Królestwo boże podobne jest do wielkiej sieci, która
zagarnie ryby dobre i złe; ale dobre ryby odłoży, a złe od
rzuci precz12). A nikt nie będzie wiedział, kiedy to nastanie.
Królestwo boże będzie jako ziarnko gorczycy, które najmniej
sze jest ze wszystkich nasion; ale gdy padłszy w ziemię
urośnie, stanie się drzewem, a pod jego liściem zamieszkają
ptaki13); albo też będzie jako drożdże, które wziąwszy nie
wiasta zakrywa we trzy miary mąki, ażby wszystka skwaśniała14). Cały szereg ciemnych nieraz przypowieści miał w y
jaśnić owe niespodziane, nieubłagane, niewątpliwe zmiany,
pełne nawet pozornej niesprawiedliwości 15).
Kto będzie założycielem owego królestwa bożego? Przy
pomnijmy sobie, iż pierwotną, zasadniczą, z głębi duszy płyświat

nie poznak. VII, 8; XIV, 17, 22,

XVII, 9, 14, 16, 25.

To

27; XV, 18

szczególn e znaczenie słow a

i nast.; XVI,

8, 20, 33;

»świat«je st zw łaszcza

charakterystyczne w pismach Jana i Paw ła.
10) Mat. XIX, 30: »I przyszedł do niego wielki lud, mając ze sobą chrome,
ślepe, ułomne i inszych wiele, i kładli je u nóg Jezusow ych, i uzdrawiał je « .
XX, 16: »Takci będą ostatni pierwszymi, a pierwsi ostatnim ic.

Marek X, 31;

Łukasz XIII, 30.
u ) Mat. XIII, 24 i nast.
1S) Mat. XIII, 47 i nast.
ł8) Mateusz XIII, 31 i nast.;

Marek IV,

31 i nast ; Łukasz XIII,

19

i następ.
“ ) Mat. XIII, 33; Łukasz XIII, 21.
1#) Mat. XIII w całości; XVIII, 23 i nast.; XX, 1 i nast.;

Łukasz XIII,

18 i nast.
Żywot Jezu sa.

10
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nącą m yślą Jezusa było to, iż czuł się Synem Bożym, zau 
fanym sw ego ojca, w yznaczonym do spełnienia jego woli.
A więc na to pytanie nie mogło być dla Jezusa dwóch od
powiedzi. Całą jego istotę wypełniło przeświadczenie, iż Bóg
spełnia wolę sw oją przez niego. U w ażał się za odnowiciela
świata. Niebo, ziemia, przyrodzenie, szał, choroba, śmierć —
to tylko narzędzia owego czynu. Mniema, iż heroiczna wola
daje wszechmoc. Gdy św iat go nie usłucha, Bóg oczyści
ziemię płomieniem i tchnieniem swojem. Stw orzone będą
nowe niebiosa a św iat zostanie zapełniony ludami bożych
aniołów 16).
Olbrzymi p rzew ró t17), obejmujący naw et całe przyrodze
nie, oto zasadnicza idea Jezusa. Nie chodzi mu o działalność
polityczną; przykład Judasza Gaulonity przekonał go o bez
celowości pow stań ludowych. Nigdy nie miał zam iaru pow sta
w ać przeciw Rzymianom i tetrarchom . Nie było w nim cał
kiem owego burzliwego, anarchistycznego pierwiastku Gaulo
nity. Poddaw ał się zupełnie istniejącej w ładzy świeckiej, acz
kolwiek może tylko pozornie. Płacił cesarzow i podatek, aby
nie czynić zgorszenia. Ani wolność, ani sprawiedliwość nie
jest z tego św iata; pocóż tedy oburzać się na podobne dro
bnostki ? G ardząc doczesnością, przekonany, że istniejący świat
nie w art ludzkiego zachodu, odbiegł m yślą całkowicie w krainę
id eału ; stw orzył podstaw y owej wielkiej doktryny o pogardzie
transcedentalnej18), praw dziw ą naukę o wolności duszy, która
jedynie może dać człowiekowi spokój. Ale nie powiedział był
jeszcze: królestwo moje nie jest z tego św iata. Potem nieje
den cień padł na jego promienne myśli. Nieraz duch jego
podległ szczególnym pokusom. W puszczy judejskiej szatan

16)
17)
obj%ć aż
i®)

Mat. XXII, 30.
’Ajtoy.ataaraaię rotvcwv.. D zieje III, 21: »Który zaiste niebiosa ma
do naprawienia wszystkich rzeczy*.
Mat. XVII, 23— 26. XXII, 1 6 - 2 2 .
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ofiarował mu królestwo doczesne. Nie znając potęgi Rzymu,
opierając się na entuzjazmie, który miał niebawem uzbroić
tłumy do groźnego powstania, mógł był ulegać nadziei, że
dzięki odwadze i liczbie zwolenników założy nowe państwo.
Może nieraz nasuwało mu się pytanie: czy królestwo niebie
skie ziści się przez siłę, czy przez dobroć, przez bunt, czy
przez cierpliwość? Podobno pewnego razu lud prosty chciał
go uprowadzić z Galilei i okrzyknąć królem19). Jezus uszedł
w góry i ukrywał się tam czas jakiś. W łasna piękna dusza
jego ustrzegła go od błędu; nie został ani agitatorem, ani
naczelnikiem buntu na wzór jakiegoś Teudasa lub Barkochby.
Chodziło mu ustawicznie tylko o przewrót moralny a tego
przewrotu nie wyobrażał sobie jeszcze przy pomocy aniołów
i przy dźwięku trąb sądu ostatecznego. Chciał działać na lu
dzi i przez ludzi. Wizjoner myślący jedynie o dniu ostate
cznym, nie byłby się do tego stopnia poświęcił poprawie czło
wieka i nie byłby stworzył najpiękniejszych zasad moralnych,
jakie kiedykolwiek dane były ludzkości. Myśli jego nie ułożyły
się jeszcze w jeden szereg bez przerw, bez odchyleń; jesz
cze głównie uczucie szlachetne jest mu bodźcem, uczucie,
które go rwie do dzieła wielkiego, choć może jeszcze niejasno
pomyślanego.
Stworzył tedy istotnie królestwo boże, chcę powiedzieć:
królestwo ducha; a jeżeli, spoczywając na łonie ojca, widzi,
jakie owoce w historji wydała jego nauka, może powiedzieć:
oto czego chciałem. Jedyną rzeczą, którą istotnie stworzył
i która na wieki po nim pozostanie — choć każde dzieło
ludzkie nie jest doskonałe i kiedyś rozpaść się musi — to
nauka o wolności duszy. Już Grecja wysnuła na ten temat

19) Jan VI, 15: »Tedy Jezus poznaw szy, iż mieli przyjść i porwać go,
aby go uczynili Królem, uszedł zasię sam tylko na górę«.
10 *
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garść pięknych m yśli20). Kilku stoików podawało sposób, jak
można być wolnym nawet pod tyranami. Ale wogóle świat
starożytny wyobrażał sobie wolność tylko w postaci pewnych
politycznych urządzeń; ludźmi wolności byli Harmodios i Arystogejton, Brutus i Kasjusz. Chrześcijanin zna wolność pra
wdziwszą; ziemia jest mu tylko wygnaniem; cóż go więc
obchodzi tymczasowy władca owej ziemi, nie będącej jego
ojczyzną? Dla niego wolność to — praw da21). Jezus nie znał
na tyle historji, aby wiedzieć, jak istotnie w porę zjawiła się
podobna nauka; właśnie upadała wolność republikańska a dro
bne jednostki municypalne rozpływały się w olbrzymiem ce
sarstwie rzymskiem. Ale zdumiewający rozum, iście proroczy
instynkt człowieka misji, wiodły go naprzód z niesłychaną
pewnością. Przez powiedzenie: »Oddaj cesarzowi, co cesarza
a Bogu co Boga«, wprowadza on do dziedziny polityki obcy
pierwiastek, stwarza uchronę dla duchów szlachetnych, żyją
cych w państwie siły brutalnej. Nie ulega kwestji, że podo
bna doktryna kryła w sobie pewne niebezpieczeństwo. Po
znawać prawowitą władzę po wizerunku umieszczonym na
pieniążku, głosić, że człowiek doskonały płaci podatki z po
gardą, nie zastanawiając się nad słusznością lub niesłuszno
ścią poboru, znaczyło to obalać starą republikę i popierać
tyranję. Rozważając rzecz z tego stanowiska, przyznać trzeba,
że chrześcijaństwo bardzo osłabiło uczucia obywatelskie i przy
czyniło się do wydania świata pod władzę absolutną, którą
uważało jako fakt dokonany. Ale tworząc olbrzymi wolny
związek, który przez trzysta lat trzymał się zdała od wszel
kiej polityki, chrześcijaństwo wynagrodziło sowicie szkodę,
wyrządzoną cnotom obywatelskim. Władzę świecką zre
dukowano do zagadnień ziemskich; duch został wyzwo20) V. Stobće, F lo rileg iu m , roz. LXII, LXXVII, LXXXVI i nast.
21) Jan VIII, 32 i nast. (»I poznacie
bodzi*).

prawdę a prawda was

w ysw o

lony, a przynajmniej wszechpotęgę rzymską złamano na
zawsze.
Człowiek, poświęcający się głównie polityce, nie dopuści,
aby zabiegi jego stronnictwa spychano na drugi plan. Zwła
szcza nie daruje, jeżeli ktoś wyniesie zagadnienia społeczne
nad polityczne i względem tych ostatnich zachowuje się obo
jętnie. Do pewnego stopnia ma on nawet słuszność, gdyż
wszelka jednostronna wybujałość szkodzi interesom całości.
Ale jaki pożytek wyrasta dla poszczególnych partji z powsze
chnych maksym moralnych naszego pokroju? Gdyby Jezus
udał się do Rzymu zamiast zakładać pomyślane przez siebie
królestwo boże, gdyby był spiskował przeciw Tybeijuszowi
na rzecz Germanika— jaką korzyść byłaby z tych zabiegów
odniosła ludzkość ? Jako surowy republikanin, gorący patijota,
nie byłby powstrzymał wielkiej fali ówczesnych wypadków;
tymczasem trzymając się zdała od polityki, dał światu pra
wdę następującą: ojczyzna nie zaspokoi wszystkich potrzeb
duchowych człowieka a obywatel powinien być przedewszystkiem — człowiekiem.
Dzisiejsza nasza wiedza pozytywna i marzenia zawarte
w programie Jezusa, to rażące sprzeczności. Dzieje globu
ziemskiego pod względem geologicznym są nam dostatecznie
znane; przewroty kosmiczne, jakich oczekiwał Jezus, muszą
być natury geologicznej lub astronomicznej, a etyka nie ma
z niemi nic wspólnego. Chcąc jednak sprawiedliwie osądzić
wielkich twórców, nie powinniśmy zatrzymywać się wyłączcznie na przesądach, którym oni ulegali. Kolumb odkrył Ame
rykę, aczkolwiek wyszedł z całkiem błędnych założeń; New
tonowi zdawało się, że jego egzegeza Apokalipsy jest równie
niewzruszona, jak jego teorja o budowie świata. Czy bardziej
będziemy cenili umysł pierwszego lepszego przeciętniaka na
szych czasów, niż Franciszka z Assyźu, św. Bernarda, Joanny
d’Arc, Lutra, dlatego tylko, źe ten przeciętniak jest wolny od
błędnych mniemań owych wielkich duchów? Czyż będziemy
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mierzyli wielkość człowieka prawdziwością jego wiedzy z za
kresu fizyki, albo też mniejszą lub większą znajomością kosmograiji? Wniknijmy głębiej w zasady Jezusa i zbadajmy,
co stanowiło jego siłę! W skutek deizmu XVIII w. i pewnego
kierunku protestantyzmu przyzwyczailiśmy się do tego, iż
w założycielu wiary chrześcijańskiej widzimy dziś tylko wiel
kiego moralistę i dobroczyńcę ludzkości. Ewangielja jest w e
dług nas zbiorem pięknych zdań; rzucamy zasłonę pozornej
mądrości na ów szczególny stan ducha, który je podyktował.
Nieraz słyszy się utyskiwania, źe rewolucję francuską przy
gotowali ideolodzy a nie ludzie rozsądku i miary. Nie usi
łujmy łokciem naszych maluchnych programów mierzyć owe
niesłychane ruchy, bo poprostu nie dorośliśmy do tego, aby
je mierzyć! Podziwiajmy w dalszym ciągu »moralność ewangielji«; usuwajmy chimeryczność z religji, stanowiącą jej du
szę; ale nie wyobrażajmy sobie, że można było poruszyć
świat za pomocą maluchnych idei o szczęściu osobistem,
albo o moralności indywidualnej. Idea Jezusa sięgała do du
szy ludzkiej bez porównania głębiej; to była myśl najbardziej
rewolucyjna, jaka kiedykolwiek wylęgła się w mózgu ludz
kim; trzeba ją wziąć pod rozwagę w całości, bez owych lęk
liwych okrojeń; inaczej stracimy z oczu to, co było najpo
tężniejszym czynnikiem odrodzenia ludzkości.
-• Prawdę mówiąc, wszelka idea jest utopją. Jak wyobra
zilibyśmy sobie Jezusa, gdyby się zjawił dziś w charakterze
pocieszyciela ludzkości? Tylko takim, jakim był ten ówczesny
z przed dwudziestu wieków. Warunki bytu materjalnego
przedstawiają się nam zupełnie inaczej, niż są w rzeczywi
stości; widzimy oswobodziciela duszy ludzkiej, zdejmującego
bez użycia broni kajdany z rąk Murzynów, polepszającego
byt proletarjatu, uwalniającego ludy z jarzma niewoli. Nie
uwzględniamy wszystkich takich warunków, jak klimat Wirginji i Kongo, krew, r a s a ; nie uwzględniamy, że chcąc speł
nić ideał społeczny w całej rozciągłości, trzebaby nasze sto-

151

sunki sprowadzić do nieprawdopodobnej prostoty a naturalne
związki polityczne Europy do ruiny. Reformę wszechrzeczy 22),
jak ją marzył Jezus, nie należy uważać za coś łatwiejszego.
T a nowa ziemia, to nowe niebo, ta nowa Jerozolima zesłana
z nieba, ten okrzyk »oto odnowię świat cały« 23) — do tego
dążą wszyscy reformatorowie. Ale wskutek sprzeczności, za
chodzącej pomiędzy ideałem a smutną rzeczywistością, bunt
przeciwko zimnemu rozumowi będzie miał zawsze zwolenni
ków, bunt, który dusza przeciętna zawsze nazwie głupstwem,
lecz tylko do dnia jego zwycięstwa, gdyż z nastaniem tego
dnia pierwsza go uzna.
Nikt nie zaprzeczy, że zachodzi pewna sprzeczność po
między wiarą w bliski koniec świata a ową etyką Jezusa na
codzień, którą i dziś jeszcze wyznają ludzie prości24). Ale
dzieło jego dzięki tej właśnie sprzeczności powiodło się. Nie
dałoby się stworzyć nic trwałego ani przez samą zapowiedź
tysiącletniego królestwa bożego, ani przez głoszenie tylko no
wych zasad moralnych. Pierwsze było hasłem wyruszenia ku
przyszłości, drugie utrwalało tę przyszłość. Dzięki temu chrze
ścijaństwo zdobyło dwie główne a żywotne zasady: rewolucyjny punkt wyjścia i zdolność do życia. W szystko, co chce
żyć, musi opierać się na takich dwóch czynnikach; świat bosa) D zieje A post. III, 21: »Który zaiste niebiosa ma objąć aż do czasu
naprawienia wszystkich rzeczy, co był przepowiedział Bóg- przez usta wszyst
kich świętych swoich Proroków od wieku«.
*>) Apokalipsa XXI, 1, 2, 5: »Potymem widział niebo nowe i ziemię
nową; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęła, a morza
już więcej nie było. A ja Jan widziałem ono święte miasto, Jeruzalem nowe,
zstępujące z nieba od Boga, zgotowane, jako oblubienicę ubraną mężowi
swemu. — I rzekł ten, który siedział na stolicy: Oto wszystko nowe
czynię*.
*4) Taka sama sprzeczność da się zauważyć u odnośnych sekt angiel
skich; z jednej strony wierzą w przyszły koniec świata, z drugiej zaś strony
wykazują dużo praktycznego zmysłu życiowego, zwracając baczną uwagę na
bieg spraw handlowych i przemysłowych.
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wiem chce jednocześnie zmieniać się i pozostać takim, jakim
jest. Gdy Jezus zapowiadał bezprzykładne przew roty w sto
sunkach ludzkich, głosił równocześnie zasady, które przez
dw adzieścia wieków stanowiły fundament budow y społe
cznej.
Co istotnie odróżnia Jezusa od agitatorów zarów no ów 
czesnych jak i w szystkich następnych wieków, to jego bez
w zględny idealizm. Jest on pod pewnym względem anarchistą,
gdyż obce mu były wszelkie pojęcia społeczno-państwowe.
Rząd jest w edług niego zw yczajnem nadużyciem. Mówi o tern
w sposób tak nieścisły, jak może tylko mówić człowiek
z gminu, który o polityce niem a najsłabszego wyobrażenia.
Każdy urzędnik wydaje mu się naturalnym wrogiem dzieci
bożych; opowiada uczniom zatargi z w ładzą w sposób bar
dzo n a iw n y 25). Ale nigdy nie wybiegło z ust jego życzenie,
iż pragnąłby zająć stanowisko potężnych i m ożnych. Nie chce
zagarnąć bogactw a i w ładzy; on chce je zniszczyć. Przepo
w iada sw ym uczniom prześladowanie i śm ierć26); ale ani
razu nie wspomina o zbrojnym oporze. Oto jego zasad a głó
w na : cierpienie i zrzeczenie czyni wszechpotężnym , czystość
serca w ynosi człowieka ponad w szelką przemoc. Nie jest on
bynajmniej spirytualistą; niema najmniejszego pojęcia o roz
dziale duszy i ciała. Jest to idealista zupełny; materja jest
dla niego jedynie widomym znakiem myśli a rzeczyw istość
żyw ym w yrazem rzeczy niewidzialnych.
Na kogo miał liczyć, na kim się oprzeć, zakładając kró
lestwo boże? Nie miał pod tym względem nigdy najmniej25) Mat. X, 17— 18: »A strzeżcie się ludzi, albowiem was będą, wydawać
do rady i w zgromadzeniach swoich was biczować będą.

Także przed Staro

sty i Króle wodzeni będziecie dla mnie, na św iadectwo przeciwko nim i Poganomc. fcukasz XII, 11. »A gdy was będą wodzić do bóżnic i przełożonych
i do zwierzchności, nie troszczcie s ię , jako
dzieć, albo cobyście mówić mielk.

i cobyście ku obronie odpowie^

**) Mat. V, 10 i n a si; X w całości; fcukasz VI, 22 i nast.; Jan XV, 18
i nast.; XVI, 2 i nast,, 20, 33; XVII, 14.

153

szych wątpliwości. Co w pojęciu człowieka jest wielkie, tem
Bóg g a rd z i27). Założycielami królestw a bożego będą prosta
czkowie. Nie bogaci, nie uczeni w piśmie, nie kapłani; ale
niew iasty, ludzie prości, pokorni, m ali28). Oto po czem się
pozna przyjście M esjasza: ubogim głoszona jest dobra nowi
na 29). T u objawia się cała w yższość idylicznej, łagodnej n a
tury Jezusa. M arzy o odwróceniu stosunków ludzkich, dosto
jeństw a i godności: kto był u góry, znajdzie się u dołu. Świat
w niego nie uw ierzy; w yda go na śmierć. Uczniowie jego
nie będą ludźmi z tego ś w ia ta 30). Będzie to szczupły zastęp
m aluchnych i prostaczków , którzy odniosą zw ycięstw o w ła
śnie dzięki swej niepozorności. W idzimy więc, że uczucie,
które stw orzyło przedział pomiędzy »św iatem « a »chrześcijań
stwem *, miało źródło sw e w nauce m istrz a 31).

ar) Łukasz XVI,
przed Bogiem«.

15:

»Co jest u ludzi w yn iosłego,

obrzydliwością, jest

28) Mat. V, 3, 10; XVIII, 3; XIX, 14, 2 3 — 24; XXI, 31; XXII, 2 i nast.
Marek X,
2-1— 25.

14— 15,

2 3 — 25; Łukasz IV,

18 i nast.; VI, 20; XVIII, 16— 17,

29) Mat. XI, 5.
80) Jan XV, 19: »B yście byli z świata, świat, co jest jeg o , miłowałby;
lecz iż nie jesteście z świata, alem ja was wybrał z świata, przetoż was świat
nienawidzk. XVII, 14, 16.
81) Należy w ziąć pod uwagę zw łaszcza cały roz. XVII ewangielji według
Jana, zawierający jeżeli nie autentyczną m owę Jezusa, to w każdym razie naj
głębsze uczucia jeg o uczniów, zaszczepione przez mistrza.

ROZDZIAŁ VIII.
Jezus w Kafarnaum.
Coraz bardziej przejęty jedną ideą Jezus kroczył dalej
z fatalistyczną obojętnością po drodze, którą mu w ytknął jego
genjusz i niezwykłe okoliczności. Dotąd wtajem niczał w sw e
zasady tylko grono najbliższych osób; teraz zaczyna głosić
sw ą naukę publicznie 1 bezustannie. Miał mniej więcej trzy 
dzieści l a t 1). Szczupła garstka uczniów, która tow arzyszyła
mu w pielgrzymce do Jana, prawdopodobnie się powiększyła;
może też niektórzy z pomiędzy daw nych uczniów Jana przy
łączyli się do niego2). Z tym pierwszym hufcem przyszłego
kościoła w raca do Galilei i poczyna śmiało głosić »dobrą n o 
winę o królestwie bożem«. Królestwo to bliskie je st a on z a 
powiedzianym przez wizję Danielową »synem człowieczym«,
czyli narzędziem ostatniego i najważniejszego objawienia.
T u w ypada przypomnieć, że według pojęć Żydów, g ar
dzących sztuką i mitologją, zw yczajna postać ludzka miała
większe znaczenie, niż figury cherubów i fantastycznych zw ie
rząt, któremi imaginacja ludow a pod wpływem w yobrażeń
assyryjskich otoczyła m ajestat boski. Już u E zech iela3) sie*) Łukasz III, 23; ewangielja Ebionitów, u Epifanesa.

A dv. haer.

XXX, 13.
*) Jan I, 37 i nast.
*) Ezechiel I, 5, 26 i nast. (5: Także z pośrodku jego ukazało się po-
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dząca na tronie najwyższym istota, wyniesiona nad fantasty
czne potwory, jest wyobrażona w postaci człowieka. W księ
dze Daniela, śród wizji państw, usymbolizowanych jako zwie
rzęta, gdy już »sąd zasiadł, a księgi otworzone były*, przy
chodzi postać »podobna synowi człowieczemu* do Staroda
wnego i otrzymuje od niego »władzę i cześć i królestwo* na
wieki4). We wszystkich językach semickich a zwłaszcza
w djalektach aramejskich wyrażenie »syn człowieczy« zn a
czy poprostu tyle co »człowiek*. Mimo to ów główny ustęp
u Daniela wciąż niepokoił umysły; wyrażenie »Syn człowie
czy* stało się, przynajmniej według egzegezy niektórych
szkółB), tytułem Mesjasza, którego wyobrażano sobie jako
sędziego świata i króla nowej epoki6). Z chwilą, gdy Jezus,
mówiąc o sobie, zaczął się posługiwać tern wyrażeniem, na
stąpiło właściwie formalne ogłoszenie się za Mesjasza i po
twierdzenie, że zbliża się zapowiedziany przewrót, w którym

dobieństw o

czw o rg a zw ierząt,

człow ieka m iały «. 26:

któ ry ch

takow y

był

k s z ta łt:

ich, było podobieństw o

sto licy na w ejrzeniu

ja k o kam ień

podobieństw em

n a nim z w ierzchu

na

sto licy

P odobieństw o

»A z w ierzchu na ro zp o starciu , k tó re było nad głow$
szafirow y,

a

nad

w ejrzeniu jak o o so b a czło -

wieka*).
4) D aniel VII, 13— 14. P orów . VIII, 15; X , 16.
s) U Ja n a XII, 34: »O dpow iedział mu on lu d : m yśm y słyszeli z zakonu,
iż C hrystus trw a na wieki*.
6) K sięga H enocha, XLVI, 1, 2, 3; X L V III, 2, 3;

LXII, 9, 14; LXX 1

(podział Dillm anna); Mat. X, 23; XIII, 41; XVI, 2 7 — 28; XIX, 28; XXIV, 27
30, 37, 39, 44; XXV, 31; XXVI, 64; M arek XIII, 26; XIV, 62; Ł ukasz X II,
40; XVII, 24, 26 , 30; XXI, 27, 36; XXII, 69; D zieje A p o st. VII, 55. Ale naj ch arak tery sty czn iejszy ustęp zn ajduje się u Jana, V, 27: »I dał mu m oc i S |d
czynić, bo je s t synem człow ieczym «, po d o b n y do ustępów w A pokalipsie I
13: >A w p o śro d k u onych siedm i św ieczników p o d o b n eg o Synowi człow iecze
mu* i XIV, 14: »A n a obłoku siedział p o d o b n y Synow i człow ieczem u*. W y ra 
żenie »Syn niew iasty* zam iast »M esjasz« z o s ta ło u ży te
Henocha LX II, 5.

raz je d e n w k sięd ze
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on wystąpi jako sędzia, obdarzony władzą przez Starodaw
nego 7).
Skutek, jaki wywarły słowa nowego proroka, był tym
razem decydujący. Gromadka mężczyzn i kobiet, ożywiona
jednym duchem młodzieńczej czystości i dziecięcej niewinno
ści, otaczała go wiernie wołając: »Tyś M esjasz!« A ponie
w aż Mesjasz miał być Synem Dawidowym, przeto mu i ten
tytuł nadano, gdyż był synonimem tytułu pierwszego. Jezus
zgodził się na to, choć go to wprawiało w zakłopotanie, al
bowiem pochodził z gminu. Najmilszym dla niego tytułem, bo
najskromniejszym, był »syn człowieczy*, aczkolwiek bezpo
średnio łączył jego osobę z aspiracjami mesjanistycznemi.
Mówiąc o sobie, stale tego określenia używ ał; przeto w jego
przemówieniach wyrażenie »syn człowieczy« znaczy to samo,
co »ja« 8). Nikt jednak, rozmawiając z nim, nie tytułował go
w ten sposób, a to prawdopodobnie z tego powodu, ponie
w aż tytuł ten całkowicie miał mu się należeć dopiero w dniu
jego przyszłego zjawienia się.
W owym okresie Jezus ześrodkował całą swoją działal
ność w niewielkiem miasteczku Kafarnaum, położonem nad
brzegiem jeziora Genezaret. Nazwa Kafarnaum (od słowa kafa r, »wieś«) służyła prawdopodobnie do oznaczenia miejsco- |
wości starej w przeciwieństwie do nowej, czyli T yberjady9),
zbudowanej w stylu rzymskim. O istnieniu tego miasteczka
nie wszyscy nawet wiedzieli, gdyż np. Józef Flawjusz w je*) Jan V,

22, 27 (2 2 :

sąd dał synow i«, 27:

»B o

ojciec

nikogo nie sądzi, lecz w szystek

»I dał mu m oc i sąd czynić, bo jest synem człow ie

czym *).
8) Tytuł ten pojawia się 83 razy w ewangieljach i to wyłącznie w prze
mówieniach Jezusa.
•) W prawdzie Tell-Hum, które zazw yczaj bierze się za Kafarnaum, posiada
Szczątki pięknych pomników. Ale niezależnie od tego, iż były to prawdopodo
bnie dwie różne m iejscowości,

wspomniane pomniki pochodzą z czasów p óź

niejszych, m oże z II lub III wieku po Chrystusie.

15?

dnem z pism sw oich10) używa tej nazwy dla określenia stu
dni, która, jak się okazuje, była bardziej głośną, niż opodal
niej leżące miasteczko. Kafarnaum, jak Nazaret, nie posiadało
swojej historji, nie brało też udziału w ruchach, popieranych
przez Heroda. Jezus lubił tę miejscowość i uważał ją za swoje
drugie miasto rodzinne u ). Niebawem po przybyciu usiłował
rozwinąć działalność także w Nazaret, ale bez skutku12). »Nie
mógł tam uczynić żadnego cudu«, zaznacza naiwnie jeden
z jego biografów13). W szelką powagę tracił wobec faktu, że
znano tam prostaczą jego rodzinę. Bo i niepodobna było uw a
żać kogoś za syna Dawidowego, gdy spotykano codziennie
jego brata, siostrę lub kuzyna. Rzecz charakterystyczna, że
rodzina wystąpiła przeciw niemu z dość energiczną opozycją,
i stanowczo kwestjonowała jego misję u ). Nazarejczycy, w y
stąpiwszy jeszcze gwałtowniej, chcieli go, jak niektórzy mnie
mają, zabić przez strącenie ze skały miejskiej 15). W tedy to
Jezus, zauważywszy genjalnie, że w tym wypadku podzielał;
los wszystkich wielkich ludzi, przytoczył przysłowie: »nikt
nie jest prorokiem w swojej ojczyźnie«.
10) B . J. III, X, 8.
u) Mat. IX, 1: »Tedy wstąpiwszy w łódź przewiózł się i przyszedł do
miasta swego*. Marek II, 1: »A zasię przyszedł po kilku dni do Kapernaum,
i usłyszano go, że jest doma*.
J») Mat. X m , 54 i nast.; Marek VI, 1 i nast.; Łukasz IV, 16 i nast.,
23—24; Jan IV, 44.
1S) Marek VI, 5. Porów. Mat. XII, 58: »I nie uczynił tam wiele cudów
dla niedowiarstwa ich«. Łukasz IV, 23: »Cośmy słyszeli, żeś uczynił w Kaper
naum, uczyń i tu w ojczyźnie swojej<.
M) Mat. XIII, 57. Marek VI, 4; Jan VII, 3 i nast.
15) Łukasz IV, 29: »A wstawszy, wypchnęli go precz z miasta i wywiedli
go na wierzch góry, na której miasto ich zbudowane było, aby go z niej na
dół zrzucili*. Prawdopodobnie mowa tu o stromej skale, znajdującej się tuż
pod Nazaretem, a wznoszącej się nad obecnym kościołem Maronitów, nie zaś.
o domniemanej »Górze strącenia*, która znajduje się o godzinę drogi od Na
zaretu. Patrz: Robinson II, 335 i nast.

bo 8

Zdarzenie to nie mogło go zniechęcić. W raca do Kafarnaum 16), gdzie spotyka ludzi najlepiej dla siebie usposobio
nych; stąd też odbywa kilka wycieczek misyjnych do okoli
cznych miasteczek. Ludność tego pięknego i żyznego kraju
zbierała się tylko w soboty. To też Jezus ten dzień wybrał
dla swych wystąpień. Każde miasteczko miało wtedy bóżnicę
albo izbę radną. Były to nieduże, czworokątne sale z porty
kami o greckich kolumnach. Żydzi nie posiadali własnej ar
chitektury, przeto nie zależało im na tern, aby budowlom
swym nadać oryginalność. Dziś jeszcze można oglądać w Ga
lilei ruiny niektórych synagog17). Wszystkie zostały zbudo
wane z wyborowego materjału a mimo to przedstawiały wi
dok bardzo niepozorny z powodu mieszaniny ozdób i zakrę
tasów, bez których się nie obszedł żaden pomnik żydow ski18).
W ewnątrz znajdowały się ławki, mównica dla lektorów, oraz
szafa dla chowania świętych zwojów 19). W takim budynku,
bynajmniej nie przypominającym świątyni, ogniskowało się
całe życie mieściny żydowskiej. Tu zbierano się w sabbat

16) Mat. IV, 13. Łukasz IV, 31.
17) w Tell-Hum, Irbid (Arbela), Meiron (Mero), Gischala, Kasiun, Nabartein, dwie w Kefr-Bereim.
18) Nie odważyłbym się w tej chwili głosić, czy Jezus w której z nich
przemawiał, bo wogóle trudno określić, z którego wieku pochodzą,. Może w sy
nagodze w Tell-Hum? Zdaje się, że najstarszą z wszystkich jest synagoga
w Kefr-Bereim. Posiada styl dość czysty. Na synagodze w Kasium znajduje
się inskrypcja z czasów Septyma Sewera. Ponieważ po wojnie rzymskiej ju
daizm w Górnej Galilei zajął bardzo korzystne stanowisko, przeto możnaby
mniemać, że niektóre z tych budowli sięgają IH-go wieku, t. j. epoki, kiedy
Tyberjada stała się niejako stolicą judaizmu.
*•) II Ezdr. VIII, 4: »I stanął Ezdrasz nauczony w piśmie na ka
zalnicy, którą byli zgotowali na to«. Mateusz XXIII, 6: »Nadto miłują
pierwsze miejsca na wieczerzach i pierwsze stołki w bóżnicach*. List. Jak.
II, 3. Miszna, M egilla III, 1. R osz h aszan a IV, 7 etc. Patrz zwłaszcza
ciekawy opis synagogi Aleksandryjskiej w Talmudzie babilońskim, Sukka
51 b.
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na modlitwę i czytanie Zakonu oraz pism Proroków. Po za
Jerozolimą Żydzi nie mieli właściwie nigdzie kapłanów; przeto
w bóżnicy stawał pierwszy lepszy, odczytywał ustęp wyzna
czony na dany dzień (Parasza i Haftara), dodając do tego
Midrasz albo też czysto subjektywnie pojęte wyjaśnienie,
w którem starał się wyłożyć swoje rozumienie tekstu20). To
był początek »homilji«, której wzór doskonały znajdujemy
w drobnych traktatach Filona. Można było mówcy stawiać
pytania i zarzuty; z tego też powodu zgromadzenie przybie
rało coraz bardziej charakter luźnego zebrania. Miało ono
przewodniczącego 21), dwóch »starszych« 22), jednego »hazana« czyli płatnego lektora23), posłów24), pisarzy, załatwiają
cych korespondencję pomiędzy różnemi synagogami, »szamasza« czyli zakrystjana25). Synagogi tworzyły zatem pewien
rodzaj niezawisłych republik a posiadały rozległą jurysdykcję.
Na wzór wszystkich korporacji municypalnych nawet w cza
sach późniejszych cesarstwa rzymskiego, udzielały dyplomów
honorowych 26), czyniły uchwały, mające dla gminy znacze
nie prawa i wymierzały kary cielesne, których wykonawcą
był zazwyczaj hazan 27).
20) Filon, cytow . u Euzebjusza, Praep. evang. VIII, 7 i Quod omnis pro bus liber , § 12; Łuk. IV, 16; D zieje Apost. XIII, 15; XV, 21. Miszua, M egilla,
III, 4 i nast.

21) ’A p^tauvaytoy0?22) IIpsa[3uTspot.
*s) 'Trn]p^Tr)$.

2*) ’AtootoAoi czyli ayyeXoi.
25) Ataxovo?. Marek, V, 22, 35 i nast.; fcukasz IV, 20; VII, 3; VIII, 41,
49; XIII, 14; D zieje Apost. XIII, 15; XVIII, 8, 17; Apokalipsa II, 1; Miszna;

Jonia , VII, 1; R osz haszan a IV, 9. Talmud jeroz., Synhedrion , I, 7. Epifan.
A d v. haer. XXX, 4, 11.
2S) Inskrypcja Bereniki w Corpus inscr. graec. Nr. 5361; inskrypcja
w Kasjum, p. M ission de Phenicie, ks. IV.
27) Mat. V, 25; X, 17; XXIII, 34; Marek XIII, 9; fcukasz XII, 11; XXI,
12; Dzieje A post. XXII, 19, XXVI, 11. II Kor. XI, 24; Miszna,
12. Talmud Babil. M egilla, 7 b ; Epifan. A d v. haer. XXX, 11.

M akkot , III,
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W skutek znanej żyw ości Żydów instytucja podobna, po
mimo swej surow ości i rządów arbitralnych, m usiała się stać
miejscem nam iętnych dysput. Dzięki synagodze judaizm przez
ośm naście wieków stawił czoło prześladowaniom . Synagogi
tw orzyły mały światek zamknięty w sobie, w nich duch n a 
rodow y przechował się w całej pełni a dla sporów w ew nę
trznych było wolne pole. T u ścierały się zażarcie nam iętno
ści. W alka o przewodnictwo w rzała ustawicznie. Posiadać
krzesło w pierw szym rzędzie było budzącą zazdrość nagrodą
pobożności lub przywilejem zam ożnych28). Z drugiej strony
poniew aż każdy mógł pismo odczytyw ać i wyjaśniać, w szel
kie nowinki miały łatw y wstęp a propaganda nie była utru
dniona. Na tern też głównie oparł się Jezus, to był środek,
którym się posługiwał dla szerzenia swej n au k i29). Zachodził
do synagogi, aby odczytać publicznie pismo, hazan podaw ał
mu księgę, on ją rozwijał, odczytyw ał paraszę albo haftarę
na dany dzień a potem objaśniał tekst w duchu swej nauki30).
W Galilei nie było F aryzeuszów , więc nie podnosiła się prze
ciw niemu opozycja tak nam iętna i ostra jak w Jerozolimie
zaraz po pierwszym występie. Dobroduszni Galilejczycy nie
słyszeli nigdy mówcjr, któryby tak jak on trafiał do ich po
godnej im aginacji31). Podziwiano go, wielbiono; mniemano,
że mówił doskonale i przekonyw ająco. Z najw iększą łatw o
ścią rozw iązyw ał najtrudniejsze zagadnienia; urok jego m owy
i jego osoby podbijał um ysły młodzieńczej ludności, które
jeszcze nie zdążyły skostnieć w karbach uczonych pe
dantów.
Pow aga młodego m istrza rosła z każdym dniem ; im bar
dziej w niego wierzono, tem bardziej, rzecz prosta, i on
w siebie wierzył. Swoją drogą działalność jego obejmowała
28) Mat. XXIII, 6; List Jakóba II, 3. Talmud Babil., Sukka, 51 b.
29) Mat. IV, 23; IX, 35; Marek I. 21, 39; VI, 2; Łukasz IV, 15, 16, 3 1 ,
44; XIII, 10. Jan XVIII, 20.
30) Łukasz IV, 16 i nast. Porów. Miszna, Joma VII, 1.
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jeszcze szczupłe kręgi. W pływ jego rozpościerał się w yłącz
nie w zagłębiu jeziora G enezaret a i tu były jeszcze okolice
uprzywilejowane. Obszar jeziora w ynosi około 5 — 6 godzin
wzdłuż i 3 — 4 w szerz; aczkolwiek tw orzy ono regularny
owal, wszelako od T yberjady do ujścia Jordanu posiada z a 
tokę o wgięciu około trzech godzin drogi. Oto pole, na które
padało ziarno sypane dłonią Jezusa. Przem ierzm y je krok za
krokiem, uchylając posępną zasłonę pustki i smutku, którą
na ten zakątek opuścił demon islamu.
D ążąc od Tyberjady spotykam y najpierw strom e skały
i górę, która jak gdyby waliła się do morza. Następnie skały
się rozstępują; oczom pokazuje się dolina (El-Geir) płaska
jak poziom jeziora. Jest to urocze zacisze o bujnej zieloności,
przecięte licznymi strumieniami; głów ny strumień tryska z okrą
głego basenu w stylu starożytnym (Ain-Medawara). Na w stę
pie spotykam y tu nędzną wiosczynę Medżdel. Na drugim
końcu rów niny (wciąż wzdłuż m orza patrząc) widzimy miej
sce, gdzie ongi wznosiło się starożytne m iasto (Chan-Minjeh);
tam znajduje się doskonała w oda (Ain-et-Tin), oraz śliczna
kuta w skale dróżka, po której Jezus często kroczył a która
łączy dolinę G enezaret z północnym brzegiem jeziora. O kw a
drans drogi dalej przekraczam y słoną rzeczułkę (Ain-Tabiga),
na którą się składa kilka w iększych strum yków, płynących
o parę kroków od brzegu jeziora; rzeczułka prawie ginie w gę
stwinie. A dalej o jakie 40 minut drogi, przy stromej skal
nej ścianie, ciągnącej się od Ain-Tabiga do ujścia Jordanu,
spotykam y kilka chat i ruiny starożytnych budowli, zw ane
Tell-Hum.
Pomiędzy w sią Medżdel a Tell-Hum istniało za czasów
Jezusa pięć miasteczek, które ludzkość będzie wiecznie w spo
minała, jak Rzym lub Ateny. Z tych pięciu miasteczek, zw a
nych Magdala, Dalm anuta, Kafarnaum, Betsajda i Chorazin 32),
B1) M ateusz

22 , 32.
Żywot Jeznsa.

V II,

28;

XIII,

54;

M arek

I, 2 2 ;

VI,

1;

Ł u k asz

IV,
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zaledwie położenie pierwszego da się ściśle oznaczyć. Owa
niemiła w ioska Medżdel to prawdopodobnie co do miejsca
i nazw y owe starożytne Magdala, z którego pochodziła naj
wierniejsza przyjaciółka J e z u s a 33). D alm anuta leżała nieza
wodnie w pobliżu u ). Chorazin znajdow ało się pewnie w stro
nie północnej35). Co się tyczy Betsajdy i Kafarnaum, to ucho
dzą z a n ie dzisiejsze miejscowości Tell-Hum, Ain-et-Tin, ChanMinje, Ain-Medawara, na co jednak niema pow ażniejszych
dowodów 36). W ydaje s ię , jak gdyby jakaś tajem nicza siła
umyślnie zatarła ślady wielkiego założyciela i to zarów no
pod względem topograficznym jak i historycznym. Praw dopo
dobnie też nie uda się nigdy na tych pustych obszarach u sta
lić położenia ow ych miejsc, gdzie ludzkość radaby całow ać
każdy ślad stopy swego mistrza.
Jezioro, widnokrąg, roślinność, kwiaty — oto w szystko,
co nam dziś daje ten zakątek, gdzie Jezus założył podwaliny
sw ego boskiego dzieła, a który m ożna obejść w ciągu 3 — 4
są) Dawne Kinnereth albo znikło z powierzchni ziemi, albo przybrało
inną nazwę.
83) Wiemy tylko, że leżało w pobliżu T yberjady. Talmud Jeroz. Maasa-

rołh, III, 1; Szebiit IX, 1: Erubim , V, 7.
»*) Marek VIII, 10. Porów . Mat. XV, 39.
S5) W miejscowości zwanej dziś K orazi albo B ir-K erazeh, powyżej
Tell-Hum.
88) Stara hypoteza, wedle której Tell-Hum było dawnem Kafarnaum,
od kilku lat silnie atakowana, ma jeszcze wielu obrońców. Najlepiej wła
ściwie za tern przemawia sama nazwa Tell-Hum, Tell wchodzi bowiem
w określenie wielu wiosek i mogło było zastąpić dawne K ufuv. Z drugiej
strony niepodobna odnaleść w pobliżu Tell-Hum źródła, o którem wspomina
Józef Flawjusz ( # . J. III, x, 8). Może to Ain-Medawara? Lecz znajduje się od
jeziora o pół godziny drogi; tymczasem rybacka osada Kafarnaum leżała nad
samym brzegiem morza (Mat. IV, 13; Jan VI, 17). Gdy chodzi o B etsajdę
trudności jeszcze się bardziej zwiększają, gdyż dość rozpowszechnione mnie
manie, że były dwie miejscowości tej nazwy, jedna na zachodnim, a druga
na wschodnim brzegu w oddaleniu od siebie o 2 — 3 mil, nie działa przeko
nywająco.
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godzin. Drzewa wyginęły prawie doszczętnie. W tej krainie,
gdzie roślinność była niegdyś tak bujna, że Józef Flawjusz
ją za cud poczytywał — gdzie natura podług słów tego hi
storyka, upodobała sobie wypieścić obok siebie rośliny, kwiaty
i owoce wszystkich stref, a drzewa przez cały rok są osy
pane kwieciem i obciążone owocem 37) — w tej krainie, po
wtarzam, pielgrzym dzisiejszy musi dzień naprzód obliczać,
w której stronie uda mu się znaleść trochę cienia na czas
popasu. Jezioro — to głucha pustka. Jedyna łódź, znajdująca
się w stanie opłakanym, pruje dziś fale, na których niegdyś
wrzało wesołe życie. Tylko wody nie straciły przejrzystości
i ruchliwości38). Skalisty brzeg przypomina raczej brzeg molza, niż stawu, jak brzeg jeziora Hule. Jest on czysty, bez
mułu, zlewany jednostajnie przez fale. Tu i ówdzie znajdują
się skaliste występy, pokryte laurowemi różami, wrześniami
i ciernistemi łodygami kaparowemi; w dwóch zwłaszcza miej
scach, przy ujściu Jordanu w pobliżu Tarychei i na skraju
doliny Genezaret, znajdują się pyszne smugi traw, gdzie fale
jeziora wbiegają jak na dywan zieleni i kwiatów. Potok AinTabiga wyrzuca na brzeg ładne muszelki. Niezliczone roje
wodnego ptactwa pokrywają powierzchnię jeziora. Cały wi
dnokrąg jest zalany światłem. Modre wody są głęboko osa
dzone pomiędzy oświeconemi słonecznem światłem skałami,
a gdy się patrzy w dół z wysokości gór Safed, cała ta wklę
słość przypomina dno złotego kielicha. W stronie północnej
odcinają się na niebie w białych zarysach ośnieżone szczyty
Hermonu; na zachód faliste płasko wzgórze Gaulonitis i Perei,
spalone przez żar słoneczny, pokryte gęstą, duszną atmosferą,
zamienia się w zrąb gór albo lepiej powiedziawszy w taras,
ciągnący się od miasta Cezarea Filippi w kierunku południo
wym bez końca.
B. J. iii, x, 8.
” ) B. J. III, x, 7. Jakób z Vitri, Gęsta D ei p e r Francos, I, 1075.
n*
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Powietrze jest teraz nad brzegiem jeziora bardzo upalne.
Jezioro leży o 200 metrów niżej poziomu Morza Śródziem
nego 39), przeto posiada tem peraturę podobną do tem peratury ,
M orza M artw ego40). Niegdyś bujna w egetacja łagodziła nad
m ierny upał; gdyby było inaczej, to ów zakątek, przypomi
nający dziś rozpalony piec, nie byłby miejscem tak żyw ego
ruchu. Zresztą jeszcze Józef Flaw jusz zastał tu klimat nader
um iarkowany 41). Niezawodnie w skutek pew nych kataklizm ów
dziejowych nastąpiła tu zm iana klimatu, podobnie jak w rzym 
skiej Kampanji. Islam a przedew szystkiem opozycja Muzuł
m anów przeciw pochodom krzyżow ym , zniszczyła niby po
wiew śmierci tę ulubioną przez Jezusa okolicę. Piękna dolina
G enezaret nie wiedziała, że pod skronią owego spokojnego
pielgrzyma w ażą się jej losy. Biada krajowi, który miał z a 
szczyt zaliczać Jezusa do sw ych mieszkańców. Kraj taki
staw ał się natychm iast albo przedmiotem pow szechnej miłości,
albo też powszechnej nienaw iści; w yryw ały go sobie ręce
dwóch fanatycznych ryw alów ; Galilea w skutek swej sław y
m usiała zmienić się w pustynię. Ale któż śmiałby twierdzić,
źe Jezus byłby szczęśliw szy, gdyby był pędził przez w szy st
kie dni swoje żyw ot nieznanego w ieśniaka? A któż wiedziałby
dziś o istnieniu niewdzięcznych Nazarejczyków , gdyby jeden
z nich, nie dbając o przyszłość m iasteczka, nie był w Bogu
odnalazł swego ojca i nie podał się za jego syna?
A więc cztery czy pięć wiosek o pół godziny drogi je 
dna od drugiej odległych — oto ów mały św iatek Jezusa
z tego okresu. W Tyberjadzie, mieście światowem, zamie
szkałem głównie przez pogan, które Antypas obrał sobie za

*9) P odług obliczenia kapitana Lynch (Ritter, E r d k u n d e , XV, cz pierw
sza, str. XX).

Obliczenie to zgadza się

mniej więcej

z

obliczeniem Bertou

(B u lle tin de la Soc. de g & o g r serja druga XII, str. 146).
*°) Morze Martwe leży dwa razy głębiej.
« ) B . J . III, x, 7 i 8.
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stolicę — Jezus prawdopodobnie nigdy nie b y ł42). Przypusz
czać jednak należy, że często opuszczał ową okolicę. W sia
dał w łódź i płynął na wschodni brzeg, wysiadając niezawo
dnie w Gergazie43). Niekiedy wybierał się na północ do Perei
lub Cezarei44), położonej u stóp Hermonu. Raz jeden udał
się do Tyru i Sydonu4B), które były wtedy u szczytu swego
rozkwitu. Tu otaczali go już sami poganie46). W Cezarei wi
dział sławną grotę »Panejon«, kryjącą wedle mniemania ludu
źródła Jordanowe, przeto powstało tu wiele podań fantasty
cznych 47) ; podziwiał niezawodnie marmurową świątynię, w y
stawioną przez Heroda na cześć Oktawiana A ugusta48), za
trzymywał się też prawdopodobnie przed licznemi statuami
Pana, Nimf, Echa groty; były to pobożne wota ludzi, zamie
szkujących tę piękną okolicę49). Żyd-euemeryda, który w cu
dzych bogach widział tylko apoteozę ludzi lub uplastycznienie
4a) Józef Flaw. A nt. XVIII, i i , 3; Vita 12, 13, 64.
45) Przychylam się do zdania Thomsona (T he L a n d and the B o o k
II, 34 i nast.), że Gergeza Mateusza (VIII, 28) czyli Chanaański Gerges (Ge
nesis X, 16; XV, 21; Deut. VII, 1; Jozue XXIV, 11) zwie się teraz Kersa
lub Gersa, położone na wschodnim brzegu jeziora, mniej więcej naprze
ciwko Magdali. Marek (V, 1) i Łukasz (VIII, 26) mówią G adara albo Gerasa
zamiast Gergesa. Niepodobna czytać Gerasa, skoro ewangieliści powiadają,
że to miasto leżało blisko jeziora i wprost Galilei. Jeszcze mniej odpowia
dają podane szczegóły topograficzne przez Marka i Łukasza, gdy chodzi
o Gadarę, dzisiejsze Om-Keis. Istnieje mniemanie, że nazwa Gergeza została
zastąpiona przez bardziej znaną nazwę Geraza i że wskutek sprzeczności to
pograficznych odczytywano później Gadara. Porów. Orig. Comment, in Joann.
VI, 24; X, 10; Euzeb. i św. Hieronim, De situ et nomin. loc. hehr., rspyeora,
Tepyaasi.
44) Mat. XVI, 13; Marek VIII, 27.
« ) Mat. XV, 21; Marek VII, 24, 31.
46) Józef Flaw. Vita 13.
47) Józef Flaw. A nt. XV, x, 3; B . J. I, xxi, 3; III, x, 7. Benjamin z Tudeli, str. 46, wyd. Asher’a.
48) Józef Flaw. A nt. XV, x, 3.
49) Corpus inser. gr. N* 4537, 4538, 4538 b, 4539.
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demonów, musiał na te posągi patrzeć jak na bałwany. Nie
podlegał pokusom naturalizmu, które uwiodły tyle czułych
ludów. Prawdopodobnie też nie wiedział, ile pierwiastków ju
daistycznych krył w sobie kult Melkarta w świątyni Tyru 50).
Ale nie nęcił go ani ten widok pogan, mających prawie na
każdym pagórku jakąś świątynię, otoczoną świętym gajem;
nie nęcił go też ani widok bogactw, ani wytwórczości i kun
sztów 51). Monoteizm odbiera wszelką możność zrozumienia
religji pogańskich; Mahometanin, który przypadkiem zawita
do kraju wielobóstwa, jest jak ślepy. W tej podróży Jezus
na pewno nie wzbogacił swych wiadomości. Zawsze z ra
dością wracał do ukochanych brzegów jeziora Genezaret.
Tam skupiała się jego myśl; tam wierzono weń i kochano go.

50) Lucianus (ut fertur) De dea S y ria , 3.
61) Ślady bogatej cywilizacji pogańskiej są i dziś jeszcze widoczne
w całem Beled-Beszarah a zwłaszcza na górach, tworzących przylądki Blank
i Nakura.

ROZDZIAŁ IX.
Uczniowie Jezusa.

Z tym ziemskim rajem, którego ciszy wielkie rewolucje
dziejowe praw ie nigdy nie zakłócały, żyła w zupełnej harmonji ludność pracow ita, zacn a, usposobienia pogodnego.
Jezioro G enezaret należy do najbardziej zarybionych wód
całego ś w ia ta 1); rybołów stw o daw ało doskonałe dochody
w Betsajdzie i Kafarnaum, skutkiem czego pow stała tam n a
w et pew na zam ożność. Rodziny rybaków żyły zgodnie, ce
chow ała je pew na dobroduszność; praw ie w szyscy ludzie
tego zagłębia byli z sobą spokrewnieni. Życie ich nie było
przeciążone pracą, więc i fantazja m ogła swobodnie bujać.
Idea królestw a bożego znalazła tu więcej zwolenników, niż
gdziekolwiek indziej. Cywilizacja rzym ska lub grecka zupeł
nie tu jeszcze nie dotarły. Pow aga tych ludzi nie miała nic
z charakteru Celtów lub Germ anów ; aczkolwiek ow a dobro
duszność była nieco pow ierzchow ną i nie płynęła z głębi du
szy, mimo to postępow anie tej ludności cechowała zgodność,
posiadali pew ną inteligencję i spryt. Można ich tylko przy
rów nać do najdzielniejszych szczepów , zam ieszkujących LiJ) Mat. IV,
Józef Flaw . B. J.
str. 1075.

18;

Łukasz

V,

III, x, 7. Jakób

4

i n a st.;
z

Jan I, 4 4 ;

XXI, 1 i nast,;

Vitri w Gęsta D ei p e r Francos , I,
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ban, aczkolwiek jeden dar wynosił ich ponad wszystkie owe
plemiona a mianowicie: dar w ydaw ania z pom iędzy siebie
wielkich ludzi. T u Jezus stw orzył sobie szczególną rodzinę.
Osiedlił się tu jak rów ny śród ró w n y c h : Kafarnaum stało się
»jego miastem* 2); śród tych ludzi, którzy go wielbili, zapo
minał o sw ych sceptycznych braciach, o niewdzięcznem Na
zaret i jego szyderczem niedowiarstwie.
Jeden zw łaszcza dom w Kafarnaum był mu miłem schro
niskiem, z niego też wyszli najwierniejsi uczniowie. Był to
dom należący do dwóch braci, synów niejakiego Jonasza,
który prawdopodobnie już nie żył, gdjr Jezus osiedlił się nad
brzegiem jeziora. Bracia ci nazyw ali s ię : Szym on, z przy
domkiem Kefas czyli Piotr, oraz Andrzej. Urodzili się w Betsajdzie 3) a gdy Jezus rozpoczął sw oją publiczną działalność,
zastał ich osiedlonych w Kafarnaum. Piotr był żonaty i miał
dwoje dzieci; świekra mieszkała przy n im 4). Jezus polubił
ten dom i zwykle w nim s ta w a ł5). Andrzej był praw dopodo
bnie przedtem uczniem Janowym , Jezus więc m usiał go był
poznać w czasie pobytu nad Jo rd an em 6). Obaj bracia trud
nili się dalej rybołówstwem, choć bardzo byli przejęci nauką
m istrz a 7). Jezus, który lubił grę słów, m awiał niekiedy, iż
s) Mat. IX, 1: »Tedy wstąpiwszy w łódź przewiózł się i przyszedł
do miasta swego«. Marek II, 1 — 2: »A zasię przyszedł po kilku dniach
do Kafarnaum, i usłyszano, że jest doma. A wnet zeszło się ich tak wiele,
że się zmieścić nie mogli ani przede drzwiami; i opowiadał im słowo
bożec.
3) Jan I, 44: »A Filip był z Betsajdy, z miasta Andrzejowego i Piotrowego«.
*) Mat. VIII, 14: »A gdy Jezus przyszedł do domu Piotrowego, ujrzał
świekrę jego...« Marek I, 30; Łuk. IV, 38; I Kor. IX, 5; I Piotra V, 13; Kle
mens Aleks. Strom . III, 6; VII, 11. Pseudo-Klem. Recogn. VII, 25; Euzebjusz
H. E. III, 30.
5) Mat. VIII, 14; XVII, 24; Marek I, 29— 31; Łukasz IV, 38.
6) Jan I, 40 i nast.
7) Mat. IV, 18. Marek I, 16. Łukasz V, 3. Jan XXI, 3.
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uczyni ich »rybitwami ludzi« 8). I zaiste okazało się potem,
iż z pomiędzy w szystkich uczniów ci dwaj w łaśnie byli mu
najbardziej oddani.
Równie życzliwie przyjęła Jezusa inna rodzina rybacka
a mianowicie rodzina Zabdyi czyli Zebedeusza, zam ożnego
rybaka i właściciela kilku ło d z i9). Zebedeusz miał dwóch sy 
nów, starszego imieniem Jakób i m łodszego imieniem Jan,
który miał potem w rozw oju chrześcijaństw a odegrać rolę
bardzo wybitną. Obaj byli bardzo gorliwymi uczniami. S a
lome, żona Zebedeuszow a, była również bardzo oddana
Jezusow i i nie odstąpiła go naw et wtedy, gdy szedł na
śmierć 10).
Kobiety w szczególności były mu nadzw yczaj oddane.
Albowiem zachow anie jego cechow ała ow a szczytna pow ścią
gliwość, w arunkująca piękny zw iązek duchow y m iędzy ludźmi
różnej płci. Oddzielenie mężczyzn od kobiet, które śród ludów
semickich w strzym ało rozwój wszelkich subtelniejszych uczuć,
było w praw dzie w wielkich m iastach surow o przestrzegane,
ale po w siach mniej się tego trzym ano. T rzy czy cztery nie
w iasty galilejskie tow arzyszyły Jezusow i stale i dobijały się
jak o zaszczyt, by mogły go słyszeć i kolejno obsługiwać u ).
One to w prow adziły do nowej sekty pierw iastek entuzjazmu
i cudowności, co już w tedy uznane zostało za ważne. Jedna

8) M at. IV, 19. M arek I, 17. Ł ukasz V, 10.
9) M arek I, 20. Ł u k asz V, 10; VIII, 3. Jan XIX, 27.
10) Mat. XXVII, 56. M arek XV, 40; XVI, 1.
u ) Mat. XXVII, 5 5 — 5 6 : »A było tam w iele niew iast z daleka się p rzy 
p atru jący ch , k tó re b y ły p rzy szły za Jezusem z Galilei, p o słu g u jąc mu. Między
którem i b y ła M arja M agdalena, i M arja, m atka Jakóbow a i Jozesow a, i m atka
synów Z eb ed eu szo w y ch « . Marek XV, 40 — 41: »B yły też i niew iasty zdaleka
się p rzy p atru jąc , m iędzy któ rem i była M arja M agdalena, i Marja Ja k ó b a m a
łego i Jo z esa m atk a, i S alo m e;

k tó re ,

gdy je sz c z e b y ły w Galilei,

chodziły

za nim, a posłu g iw ały m u ; i wiele innych, k tó re z nim były, w stąpiły do J e 
ruzalem ^ Ł u k asz V III, 2 — 3; XXIII, 49.

z nich, Marja z m iasta Magdala, dzięki której ow a licha mie
ścina zyskała potem taki rozgłos, była, jak się zdaje, bardzo
egzaltow ana. W edług mniemania ów czesnych ludzi opętało |
ją siedmiu djabłów 12), to znaczy, że cierpiała na jakąś cho
robę nerw ow ą, której nie umiano bliżej określić. Jezus dzięki
swej czystej a łagodnej piękności uspokoił ów zaburzony
organizm. Marja Magdalena tow arzyszyła mu aż na Golgotę
a nazajutrz po jego śmierci odegrała rolę pierw szorzędną;
dzięki niej, jak się potem przekonam y, pow stała w iara w zm ar
tw ychw stanie Jezusa. Joanna, żona Chuzego, urzędnika He
rodowego, oraz kilka innych kobiet, których nazwisk historja
nam nie przekazała, szły w ciąż za nim i służyły m u 13). Nie
które z nich były naw et majętne i umożliwiły młodemu pro
rokowi działalność publiczną bez konieczności upraw iania
w dalszym ciągu rzemiosła ciesielskiego, co aż dotąd musiał
był czynić w).
Prócz pow yższych uczniów miał Jezus jeszcze innych,
którzy również za nim ciągnęli i zwali go sw ym mistrzem,
a byli to mianowicie: Filip z Betsajdy, Natanael syn Tolom aisa czy Ptolemeusza z Kany, może uczeń z pierwszej
epoki15), Mateusz, praw dopodobnie ten, który miał zostać
Ksenofontem rodzącego się chrześcijaństw a. Jako celnik w ła
dał piórem niezawodnie lepiej, niż inni. Może już w tedy po
stanowił spisyw ać owe »Logje« 16), które są dziś jedynem
łS) Marek

XVI,

9 : » ...ukazał

się

z której b ył wygnał siedm djabłów*.
VI, 14.
ls) Łukasz

VIII,

był

najpierw

Łukasz VIII, 2.

3: »I Joanna, żona

w ego, i Zuzanna, i inszych w iele, które

Marji

Magdalenie,

Porów. Tobjasz III, 8;

C huzego,

urzędnika

H erodo

mu służyły z m ajętności sw oich*.

XXIV, 10.
14) Łukasz VIII, 3.
15) Jan I,44 i nast.;
Bartłomiej (B ar-Tolem eusz —

XXI,
Syn

2.

W edług mnie Natanael i ap ostoł

Tolem eusza

osobą..
16) Papias, u Euzebjusza, H is t. eccl. III, 39.

—

przyp. tłóm .)

są jedną
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źródłem naszych wiadomości o nauce Jezusa. Między uczniami
w yliczają także T om asza czyli D y d y m a 17), którego niekiedy
ogarniały wątpliwości, ale który, jak się zdaje, był człowie
kiem szlachetnego serca i u m y słu 18) ; L ebeusza czyli T adeu
sza; Szym ona Zelotesa 19), może ucznia Judasza Gaulonity,
należącego do partji »Kenaim«, która się w tedy tw orzyła
i miała odegrać tak w ażną rolę w poruszeniach narodu ży
dowskiego; w reszcie Judasza, syna Szym onow ego, pocho
dzącego z m iasta Keriot, który w tem wiernem kole miał
stanow ić w yjątek a potem zdobyć sobie tak straszną sławę.
On jeden nie był Galilejczykiem. Miasto Keriot było z po
między m iast ju d zk ich 20) najbardziej w ysunięte na południe,
o jeden dzień drogi za Hebron.
Widzieliśmy już, że rodzina była dla Jezusa bardzo nie
przychylnie u sp o so b io n a21). Natom iast Jakób i Juda, spokre
wnieni z nim przez Marję Kleofasową, zaliczali się odtąd do
najwierniejszych uczniów ; sam a Marja Kleofasowa należała
do garstki kobiet, które podążyły za nim aż na Golgotę 22).
Matka w tym czasie nie była przy Jezusie. Dopiero po jego
śmierci zyskała wielkie pow ażanie 23) a uczniow ie usilnie się
starali, aby ją sobie z jed n a ć24). Owi członkowie właściwej
rodziny założyciela chrześcijaństw a stanowili w pływ ow ą grupę

17) Nazwa druga jest greckim przekładem nazwy pierwszej.
18) Jan XI, 16; XX, 24 i nast.
19) Mat. X, 4. Marek III, 18. Łukasz VI, 15. Dzieje
Apost.I, 13.Ewang.
Ebionitów, u Epifanesa, A dv. H aer. XXX, 13.
20) Dziś K u ryetein lub Kereitein.
21) Okoliczności podane przez Jana w roz. XIX, 25— 27 pozwalają przy
puszczać, że rodzeni bracia Jezusa w ciągu całej jego działalności publicznej
nigdy się do niego nie zbliżyli.
" ) Mat. XXVII, 56. Marek XV, 40. Jan XIX, 25.
2#) Dzieje apost. I, 14. Porów.
Łukasz I, 28 i II,
35—z
których to
ustępów widać już wielkie uwielbienie dla Marji.
u ) Jan XIX, 25 i nast.
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pod nazwą »Braci Pana*, stali długo na czele kościoła jero
zolimskiego a po zburzeniu stolicy25) schronili się do Batan e i26). Sam fakt, że byli mu bliżsi, wynosił ich już niezmier
nie nad innych, zupełnie tak samo, jak to miało miejsce z żo
nami i córkami Mahometa, które za życia proroka były
mało znane a dopiero po jego śmierci zyskały wielkie uw a
żanie.
W tern gronie przyjaciół Jezus widocznie wyróżniał nie
których i utworzył z nich kółko ściślejsze. W pierwszej linji
należeli do tego ściślejszego kółka synowie Zebedeusza Jakób i Jan. Były to dusze płomienne, namiętne. Jezus zwał
ich słusznie »synami gromu« z powodu ich wielkiej żarliwo
ści a oni byliby na pewno sięgnęli do gromu po pomoc,
gdyby to było m ożliwe27). Zwłaszcza Jan, jak się zdaje, żył
w bliższej zażyłości z Jezusem. A może też uczeń ów, spi
sując potem swoje wspomnienia, w których się zdradza, źe
chce osobę swoją wysuwać wciąż na pierwszy plan, prze
sadził w określeniu dobrego usposobienia mistrza dla siebie a8) ?
Ważniejszem jest to, że według ewangielji synoptycznych
Szymon Bariona (syn Jonaszów, przyp. tł.) czyli Piotr, Jakób,
syn Zebedeusza, i Jan, brat jego, tworzą rodzaj kółka zau-

25) Patrz roz. II, uwaga 18,
*6) Juljusz Afrykańczyk, u Euzebjusza H. E. I, 7.
27) Marek III, 17: »którym dał imię Boanerges,to jest synowie gromu*.
IX, 37 i nast.; X, 35 i nast, Łukasz IX, 49 i nast.; 54 i nast.
28) Jan XIII, 23:
»A był jeden z uczniów jego, który się był po
łożył na łonie Jezusowem, ten, którego miłował Jezus*. XVIII, 15 i nast.
»I szedł za Jezusem Symon Piotr i drugi uczeń.
A ten uczeń był zna
jomy najwyższemu kapłanowi i wszedł z Jezusem
do dworu najwyższego
kapłana«. XIX, 26 — 2 7:
»Tedy Jezus ujrzawszy
matkę
i ucznia,któ
miłował, już stojącego, rzekł matce sw ojej: Niewiasto, oto
syn tw ó j!
tem rzekł uczniowi: oto matka twoja. A od onej godziny wziął ją on
uczeń do siebie*. XX, 2, 4; XXI, 7, 20 i nast. (»Tenci jest on uczeń,
który świadczy o tem i to napisał; a wiemy, że
prawdziwe jest świad
jego*).
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fanych, do któ ry ch Je z u s z w ra c a się po rad ę, ilekroć m a w ą t
pliw ości co do w ia ry i inteligencji in n y ch 29). Zdaje się, że ci
trzej uczniow ie tw orzyli spółkę r y b a c k ą 30). Jezu s cenił Pio
tra najbardziej. Podobał m u się ten c h a ra k te r p ro sty , o tw arty ,
uczciw y, silny, którego p ro sto d u szn e w y stą p ie n ia w y w o ły 
w a ły niekiedy uśm iech n a u s ta m istrza. P iotr nie był m isty
kiem, w y n u rz a ł się naiw nie p rzed m istrzem ze sw y c h w ątpli
w ości, ze sw y c h w strę tó w , ze sw y c h czy sto ludzkich słab o 
stek 31) w sposób, ja k to np. czynił Joinville p rzed św . L u
dwikiem. Jezu s p o u czał go po przyjacielsku, poufnie, z s z a 
cunkiem . Co się ty c z y Ja n a , to p raw d o p o d o b n ie wielki urok
w y w iera ła jeg o m łodość 32), je g o n ie z w y k ła tk liw o ś ć 83) i ż y w a
w y o b raźn ia u ). D opiero później w y stę p u ją w tej n a d z w y c z a j
nej osobisto ści cechy, które sp o w o d o w a ły z w ro t w m łodem
chrześcijaństw ie. I dopiero też ja k o s ta ry człow iek n ap isał
o sw y m m istrzu o w ą dziw ną ew angielję 35), z a w ie ra jącą tyle

*9) Mat. XVII, 1; XXVI, 37. Marek V, 37: (»I nie dopuścił nikomu
iść za sobą, tylko Piotrowi, Jakubowi i Janowi, bratu Jakubowemuc); IX, 1;
XIII, 3; XIV, 33. Łukasz IX, 28. Ideę, którą Jezus poufnie zakomuni
kował owym trzem uczniom, rozgłoszono potem dość wcześnie. Rzecz cha
rakterystyczna, że Jan w swej ewangielji nie wspomina ani razu Jakóba, swego
brata.
*°) Mat. IV, 18—22; Łukasz, V, 10; Jan XXI, 2 i nast.
31) Mat. XIV, 28: »Panie, jeśliżeś ty jest, każ mi przyjść do siebie po
wodzie*. XVI, 22: »A wziąwszy go (Jezusa) Piotr na stronę , począł go stro
fować, mówiąc: zmiłuj się sam nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na cięl A on
obróciwszy się, rzekł Piotrowi: idź odemnie, szatanie, jesteś mi zgorszeniem;
albowiem nie pojmujesz tego, co jest Bożego, ale co jest ludzkiego. Marek
VIII, 32 i nast.
82j Zdaje się, że umarł mając 100 lat. Porów, jego ewang. XXI, 15—
23; patrz także u Euzebjusza H. E. III, 20, 23.
3S) Patrz listy, których ma być autorem; w każdym razie autora tych
listów uznano za autora czwartej ewangielji.
M) \ie chcemy rozstrzygać, czy Apokalipsa jest jego pióra.
35) Jednomyślność tradycji jest tu według mnie dostatecznie usprawiedli-
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cennych szczegółów, w której jednak, według mego zdania,
charakter Jezusa został fałszywie przedstawiony. Jan był na
turą. zbyt głęboką i gwałtowną, aby się mógł nagiąć do objektywnego toku opowiadania pierwszego ewangielisty. Był
takim życioryśnikiem Jezusa, jak Platon Sokratesa. Z gorącz
kowym niepokojem człowieka egzaltowanego sięgając do
wielkich wspomnień swej młodości, przetworzył duchową fizjonomję swego mistrza, a nieraz nawet budzi podejrzenie —
jeżeli jakaś obca ręka nie skaziła jego dzieła—, że niezawsze
bezwzględna szczerość była mu zasadą i prawem przy ukła
daniu tego dziwnego pisma.
Młoda sekta nie miała właściwie żadnej hierarchji. W szyscy
nazywali się wzajemnie »braćmi« a Jezus nie pozwalał, aby
go tytułowano inaczej, jak »rabbi«, »mistrz«, »ojciec«; sam
miał być tylko mistrzem, Bóg tylko ojcem. Najdostojniejszy
pośród nich miał być sługą innych36). Tymczasem postać
Symona Barjony poczęła się wybijać ponad resztę uczniów.
Jezus przemieszkiwał u niego i pouczał z jego łodzi37); dom
Piotra był głównym punktem wykładu ewangielji. Uważano
go za przewodnika gromadki całej i do niego też zwracali
się celnicy, ściągający podatki38). Szymon był pierwszym,
który uznał w Jezusie M esjasza39). Gdy Jezus w chwili
swej niepopularności zapytał uczniów: »czy i wy mnie opu
ścicie?* odparł mu Szymon: »Panie, do kogóż pójdziemy?
wioną. Zresztą, widać, że szkoła Jana poczyniła później w jego ewangielji p o
prawki (patrz roz XXI).
86) Mat. XVIII, 4 ; XX, 25 — 2 6 ; XXIII, 8 — 12; Marek IX, 3 4 ; X,
42 — 46.
ST) Łukasz V, 3.
S8) Mat. XII, 24 (w oryg. franc, mylnie 23 — przyp. tłóm .).
39) Mat. XVI, 16 — 17: »A odpowiadając Symon Piotr rzek ł: T yś jest
Chrystus, on Syn B oga żyw egoc. T edy odpowiadając Jezus rzekł mu: »Błogosław ionyś Szym onie, synu Jonaszów! bo teg o ciało i krew nie objawiła t o 
bie, ale ojciec m ój, który je st w niebiesiechc.
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ty m asz słow a żyw ota w iecznego!« 40). Jezus nieraz mu po
wiadał, że u w aża go za pierw szego w swym kościele41) ;
nazyw ał go niekiedy z syryjska »Kefa« (skała), czem daw ał
do zrozumienia, że go u w aża za kam ień węgielny w znoszo
nej przez siebie b u d o w y 42). Razu pew nego miał mu naw et
obiecać »klucze królestw a niebieskiego* i moc, że co roz
w iąże na ziemi, to będzie i w niebie ro z w iąza n e43).
Nie ulega wątpliwości, że takie w ysuw anie Piotra na plan
pierw szy budzić m usiało śród innych uczniów uczucie pewnej
zazdrości. Zazdrość ta budziła się zw łaszcza na m yśl o przy
szłości, kiedy to w szy scy uczniowie, siedząc na tronach po
prawej i lewej m istrza, sądzić będą dw anaście pokoleń Izra
e la 44). Zapytyw ano, kto będzie siedział najbliżej »Syna czło
wieczego* w charakterze niejakiego pierw szego ministra i do
radcy. O taką godność dobijali się dwaj synow ie Zebedeu
szowi. Przejęci tą myślą, wysunęli pew nego dnia matkę sw oją
Salome, która też w ziąw szy Jezusa na stronę, prosiła go
o honorow e m iejsca dla swoich s y n ó w 45). Jezus odparł jej
wedle zwykłej swojej zasady, że ci, którzy się w yw yższają,
będą poniżeni i że królestwo niebieskie będzie należało do
maluczkich. F akt ten wywołał pew ne w rażenie w całem oto
czeniu; ujawniła się niechęć do Jakóba i J a n a 46). Ślady tej
rywalizacji są widoczne w ewangielji Jana, gdzie za »najmil
szego ucznia « jest podany ten, któremu Jezus w chwili śmierci
pow ierza pod opiekę matkę swoją. W tej ewangielji Jan sta
w ia się na równi z Piotrem a naw et niekiedy wyżej od niego
*0 ) Jan VI, 68 - 7 0.
*>) X , 2; fcukasz XXII, 32; Jan X X I, 15 i n a s t.; D z ie je A p o st. I, II, V
e tc . D o G alatów I, 18; II, 7 — 8.
« ) Mat.

X V I, 18. Jan I, 42.

43) Mat.

X V I,

19.

Z re sztą j e s t praw dą (M at. XVIII,

1 8),

że pod obna

w ła d za z o sta ła nadana w szy stk im a p o sto ło m .
**) Mat
Mat.

XVIII, 1 i nast.; Marek IX, 33; fcukasz IX, 4 6 , X X II,
X X , 2 0 i n a st.; M arek X, 3 5 i n a st.

« ) M arek X , 4 1 .

30.
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i to w momentach ważniejszych, kiedy go starsze ewangielje
wcale nawet nie wymieniają47).
Z początku wszyscy wyżej wyliczeni uczniowie, o ile
znamy ich życie, trudnili się rybołówstwem. W każdym razie
to wiemy na pewno, że żaden z nich nie należał do w yż
szych klas towarzyskich. Jeden Mateusz, czyli Lewi, syn Alfeusza48), był celnikiem. Ale ludzie, których w Judei zwano
celnikami, nie byli owymi jeneralnymi dzierżawcami docho
dów, wysokimi dostojnikami, zawsze rycerzami rzymskimi,
których zwano w Rzymie: publicani49). Byli to raczej ich po
mocnicy, niscy urzędnicy, zwyczajni strażnicy celni. Znajdo
wało się ich najwięcej wzdłuż wielkiego gościńca między Akrą
a Damaszkiem, który to gościniec zaliczyć wypada do naj
starszych arterji ruchu w świecie, a który, przecinając Gali
leę, ciągnął się prawdopodobnie około jeziora50). Owych stra
żników celnych było także dość dużo w Kafarnaum, które
może leżało przy tym gościńcu51). Lud nigdy nie poważa
47) Jan XVIII, 15 i nast.; XIX, 26— 27; XX, 2 i nast.; XXI, 7,
21.
« ) Mat. IX, 9; X, 3. Marek II, 14; III, 18. Łukasz V, 27; VI, 15.
Dzieje Apost. I, 13. Ewang. Ebionitów u Epifanesa,
Adv. haer. XXX 13.
T rzeba przypuścić, choć się to dziwnem wyda, że te
dwa imiona należały
do jednej i tej samej osobistości. Ustęp u Mateusza w rozdz. IX, 9 o po
wołaniu go na apostoła zawiera wprawdzie typowy opis powoływania ucz
niów, ale nie mógł być bezwarunkowo napisany przez sam ego Mateusza.
Należy wszelako pamiętać, że w obecnej ewangielji Mateusza tylko mowy
Jezusa są, pióra tego apostoła. Porów . P apias u Euzebjusza Ilist. Eccl.
III, 39.
49) Cicero: De provinc. consular., 5; Pro Plancio, 9; T ac y t: A nn. IV,
6; Plinjusz, Hist. Nat. XII, 32; Appianus,
Bell. civ. II, 13.
50) Jeszcze za czasów wojen krzyżowych była głośna pod nazwą. Via
tnaris. Porów Izajasz IX, 1; Mat IV, 13 — 13 (>Ziemia Neftalimowa przy
drodze morskiej za Jordanem*); Tobiasz I, 1. Sądzę, że droga kuta w skale
dochodziła do Ain-et-Tin a stąd skręcała przez Most Córek Jakóba , jak
dziś. Roboty części drogi od Ain-et-Tin do owego mostu są bardzo s ta 
rożytne.
« ) Mat. IX, 9 i nast.
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celników; ale Żydzi stawiali ich niemal na równi ze zbrod
niarzami. Podatek, coś dla Żydów niebywałego, był sym bo
lem p o d d ań stw a; szkoła Judasza Gaulonity zaliczała płacenie
podatku do rzędu czynów pogańskich. F anatycy nienawidzili
celników; mówiono o nich tak, jak o rabusiach, m ordercach
i ludziach najgorszych obyczajów 52). Żydzi, przyjm ujący miej
sca celników, byli ze społeczeństw a w ytrąceni, nie wolno im
było p rzy sięg ać: kasy ich przeklęto a kazuiści nie pozwalali
naw et zmieniać u nich pieniędzy °3). Biedni ci ludzie, od któ
rych się w szyscy usuwali, żyli pom iędzy sobą. Jezus przyjął
razu pew nego zaproszenie na ucztę do Lewiego, na której
wedle ów czesnego w yrażenia, było obecnych wielu »celników
i grzeszników «. W ywołało to wielkie zg o rszen ie54). W do
mach tych, pozbawionych opinji, m ożna się było spotkać
z najgorszem tow arzystw em . Niebawem zobaczym y, że J e 
zus, nie dbając zupełnie o sądy i przesądy praw ow iernych,
starał się tę klasę ludzi pogardzonych podnieść, skutkiem
czego naraził się naturalnie na najżyw sze napaści ze strony
świętoszków .
T e liczne zdobycze zaw dzięczał Jezus nie wysłowionemu
urokowi swej osoby i swego słowa. Jedno przejmujące do
głębi odezwanie się, jedno spojrzenie skierow ane do duszy
prostaczej, aby ją zbudzić, zyskiw ało mu żarliw ych uczniów.
Jezus używ ał niekiedy w tym celu niewinnych sposobów
w rodzaju tych, jakiemi posługiwała się Joanna d’Arc. Postę
pował tak, jak gdyby znał tajemnicę serca danego człowieka,
jak gdyby przypominał mu jakąś chwilę drogą jego sercu.
52) Mat. V, 4 6 — 47; IX, 10, 11; XI, 19; XVIII, 17; X X I, 3 1 — 32; Ma
rek II, 15— 16; Łukasz V, 30; VII, 34;

XV, 1; XVIII, 11;

XIX 7;

L u cja^

Necyomant. II; D io Chrysost., orat. IV, str. 85; orat. XIV, str. 269; Miszna,
K edarim , III, 4.
5S) Miszna, Buba K am a X, 1; Talmud jeroz., Demai, II, 3; Talmud Babil., S anhedryn, 25 b.
M) Łukasz V, 29.
Żjwot Jez«ca.
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W ten sposób zdobył Natanaela55), Piotra **) i Samarytan
kę 57). Kryjąc prawdziwą potęgą swoją — chcę powiedzieć:
swoją przewagą duchową — chciał, aby przypuszczano, zgo
dnie z pojęciami wieku, którym sam hołdował, że żyje w ja 
kiejś sferze zaziemskiej, nadludzkiej. Opowiadano też sobie,
że widywał się na górach z Mojżeszem i Eljaszem 58); wie
rzono, że w samotności nawiedzali go aniołowie, którzy mu
służyli i pomiędzy nim a niebem tajemniczo posłowali S9).

55) Jan I, 4 8 i n ast.
56) Jan I, 4 2 .
57) Jan IV, 17 i n ast.
*8) Mat. XVII, 3; M arek IX, 3; Ł ukasz IX, 3 0 — 31.
5») Mat. IV, I I ; M arek I. 13.

ROZDZIAŁ X.
Kazania na jeziorze.
T ak a grom adka ludzi otaczała Jezusa na brzegach je 
ziora Genezaret. A rystokrację reprezentow ał celnik i żona za
rządcy. R eszta składała się z rybaków i ludzi prostych. Cie
m nota ich była w ielk a; wierzyli w duchy i u p io ry 1). Nie padł
pomiędzy nich ani jeden prom yk cywilizacji heleńskiej; n a
w et jako Żydzi posiadali małą w iedzę: ale mieli dobre serce
i dobrą wolę. Dzięki pięknemu klimatowi Galilei życie upły
wało tym zacnym rybakom w nieustającym zachwycie. Od
czuwali już królestw o boże; prości, dobrzy, byli szczęśliwi,
kołysząc się na falach tego niewielkiego m orza lub drzemiąc
wieczorem na jego brzegu. Nie m a się istotnie w yobrażenia
o urokach podobnego życia pod lazuram i nieba, w ustaw icznem zetknięciu z n atu rą, o tych m arzeniach nocnych pod
błękitem, zasłanym mieniącemi się gwiazdam i. Takiej to nocy
Jakób, oparłszy głowę o kamień, widział w gw iazdach zapo
wiedź licznych sw ych potom nych pokoleń, oraz tajemniczą
drabinę, po której aniołowie zstępow ali lub wstępowali. Za
czasów Jezu sa niebo stało leszcze dla ludzi otworem a zie
mia nie ostygła w m arzeniach. Jeszcze rozstępow ały się

*) Mat. XIV, 2 6 : »A ujrzawszy go uczniowie k roczącego po morzu za 
trwożyli się m ów iąc: obłuda to je st!

i od bojaini krzyknęli*. Marek VI, 49;

fcukasz XXIV, 39; Jan VI, 19.
12 *
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chmury nad głową syna człowieczego; aniołowie schodzili
na ziemię lub wstępowali do nieba2); wszędzie królestwo
boże ukazywało się jako wizja; człowiek nosił je w sercu.
Dla tych czystych, prostaczych oczu świat jaśniał barwami
idealnemi. Może istotnie uchyliło zasłonę owej tajemnicy bo
skie uczucie tych szczęśliwych dzieci, którzy dzięki czysto
ści serca zasłużyli doprawdy, aby jakiegoś dnia zobaczyć
Boga.
Jezus spędzał z uczniami dnie przeważnie na wolnem
powietrzu. Niekiedy wsiadał do łodzi, z której przemawiał do
słuchaczy cisnących się tłumnie na brzegu3). Albo wstępował
na góry otaczające jezioro, gdzie powietrze tak czyste i wi
dnokrąg tak jasny! W ten sposób na gromady te padały
z duszy mistrza najświeższe kwiaty jego natchnienia. Nie
kiedy jednak nasuwała się słuchaczom naiwna wątpliwość,
sceptyczna uw aga; Jezus uśmierzał to jednym uśmiechem,
jednem spojrzeniem. Wszędzie widziano znaki zbliżającego
się królestwa bożego, w przeciągających chmurach, w kiełkującem ziarenku, w dojrzewającym kłosie; każdemu się zda
wało, że już nazajutrz ujrzy Boga, że jest sam panem św iata;
łzy zamieniały się w radosne uniesienie; był to zaranek po
wszechnej szczęśliwości na ziemi.
A mistrz mówił:
»Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest kró
lestwo niebieskie!
^Błogosławieni, którzy się smęcą, albowiem będą pocie
szeni!
>Błogosławieni cisi, albowiem oni odziedziczą ziemię!
>Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości,
albowiem oni nasyceni będą!
*) Jan I, 51: »I rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, od tego
czasu ujrzycie niebo otworzone i Anioły boże wstępujące i zstępujące na Syna
człowieczego*.
3) Mat. XIII, 1— 2. Marek III, 9; IV, 1. fcukasz V, 3.
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»Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia do
stąpią !
»Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga
oglądają!
»Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami bo
żymi nazwani będą!
»Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla spra
wiedliwości, albowiem ich jest królestwo niebieskie!*4).
Kazania jego tchnęły słodyczą, naturalnością, zapachem
kwiatów polnych. Kochał kwiaty i osnuwał na nich najpięk
niejsze nauki. W przypowieściach jego przesuwają się ptaki,
morze, góry, igraszki dzieciątek. Mówiąc, nie budował grec
kich perjodów, ale posługiwał się raczej hebrajskimi parabo
lami, wygłaszając sentencje na wzór mędrców żydowskich —
swych rówieśnych — ujęte w Pirke Abot. Przemówienia jego
były krótkie, zwięzłe, jak zdania Koranu, choć z nich potem
wzorem Mateusza ułożono długie m ow y5). A w tych prze
mówieniach nie było żadnych przejść logicznych; owiewało je
tylko jedno natchnienie i ono tworzyło całość. Zwłaszcza przy
powieści jego były mistrzowskie. Pod tym względem nie miał
śród Żydów żadnego w zoru6). On jest twórcą przypowieści.
Prawda, że w księgach wedyckich spotykamy przypowieści,
nastrojone na ten sam ton i posiadające tę samą formę, co
przypowieści ewangieliczne7). Ale niepodobna przypuścić, aby
te ostatnie powstały pod wpływem pierwszych. Powiedzieć
tylko można, że zarówno chrześcijaństwo jak i buddyzm były
owiane tym samym duchem, tern samem uczuciem.
W skutek takiego nastroju nie dbano zupełnie o zewnę*) Mat. V, 3— 10. Łukasz VI, 20— 25.
5) To, co nazywano Aóyta xupiaxa. Papias u Euzebjusza H. E . III, 39.
6) Przypowieść, jaką. spotykamy u Sędziów IX, 8 i nast, II Sam . XXII,
1 i nast., przypomina tylko pod względem formy parabolę ewangieliczną. Ale
ta ostatnia wyróżnia się przez nastrój niezmiernie oryginalny.
7) Patrz zwłaszcza L otu s dobrego praw a roz. III i IV.
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trzną stronę życia i za nic miano wszystkie »wygody*, do
których w naszym smutnym klimacie tyle wagi przywiązu
jemy. Klimat zimny zmusza człowieka do ustawicznej walki
z światem zewnętrznym, do starań o dostatek i zabezpiecze
nie. Natomiast kraje małych potrzeb są krajami idealizmu
i poezji. Życie jest tak piękne, że nie potrzeba go upiększać.
Nie potrzeba upiększać domu, bo w nim się mało przebywa.
Ciężkie strawy surowego klimatu są tu niepotrzebne. A co
do pięknych szat, jakże tu rywalizować z przepychem, któ
rym Bóg odział niebo, ziemię, przyrodę? W takim klimacie
praca jest zupełnie zbyteczna, gdyż więcej wym aga trudu niż
daje zysku. Zwierz polny jest piękniej odziany od człowieka
a nie pracuje. T a pogarda pracy, która, o ile nie wypływa
z lenistwa, podnosi niezmiernie ducha, natchnęła Jezusa najpiękniejszemi myślami: »Nie zbierajcie sobie skarbów na ziemi,
gdzie mól i rdza psuje i gdzie złodzieje podkopywają i kra
dną; ale sobie zbierajcie skarby w niebie, gdzie ani mól ani
rdza nie psuje i gdzie złodzieje nie podkopywają i nie kra
dną. Albowiem gdzie jest skarb wasz, tam jest i serce w a
s z e 8). Nikt nie może dwiema panom służyć, gdyż albo je
dnego będzie miał w nienawiści a drugiego będzie miłował,
albo jednego trzymać się będzie a drugim pogardzi. Nie mo
żecie służyć Bogu i Mamonie9). Dlatego powiadam w a m : nie
troszczcie się o żywot wasz, cobyście jedli, albo cobyście
pili, ani o ciało wasze, czembyście się odziewali. Azaż ży
wo* nie jest zacniejszy, niż pokarm, a ciało niż odzienie ?
Pojrzyjcie na ptaki niebieskie: nie sieją, nie żną, ani zbierają
do gumien a przecież żywi je ojciec niebieski. Izaliż nie je
steście daleko zacniejsi od nich ? I któż z was, troskliwie
myśląc, może przydać do wzrostu swego łokieć jeden ? A cze8) Porów. Talmud babiloński, Baba B atra 11 a.
9) W fenickiej i syryjskiej mitologji bóg bogactwa i ukrytych skarbów
w rodzaju Plutoaa.
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muż się troskacie o odzienie? Przypatrzcie się liljom polnym,
iak rosną, nie pracują, ani przędą. Powiadam wam, iż ani
Salomon we wszystkiej sławie swojej nie był tak przyodziany
jako jedna z nich. Jeżeli tedy trawę polną, która dziś jest
a jutro bywa w piec wrzucona, Bóg tak przyodziewa, azali
nie daleko więcej was, małowierni? Nie troszczcie się tedy
mówiąc: cóż będziemy jeść? albo: co będziemy pić? albo:
czem się będziemy przyodziewać ? Tego wszystkiego Poganie
szukają. Wie ojciec wasz niebieski, czego wam potrzeba.
Szukajcie przedewszystkiem królestwa bożego 10) i jego spra
wiedliwości a reszta będzie wam przydana. Przeto nie trosz
czcie się o dzień jutrzejszy; albowiem jutrzejszy dzień troskać
się będzie o swoje potrzeby. Dosyć-ci ma dzień na swojem
utrapieniu* u ).
Tego rodzaju uczucia czysto galilejskie wywarły decy
dujący wpływ na losy młodej sekty. Zastęp ludzi szczęśli
wych, zdający się całkowicie na wolę niebieskiego ojca w spra
wie swych potrzeb ziemskich, głosił jako z a sa d ę , że troska
o sprawy doczesne tłumi w człowieku najpiękniejsze pory
wy 12). O chleb powszedni proszono Boga codziennie 13). Pocóż gromadzić skarby? Królestwo boże jest przecie bliskie.
»Przedawajcie majętności wasze a dawajcie jałmużnę. Gotuj
cie sobie mieszki, które nie wiotrzeją, skarb, którego nie
ubywa w niebiesiech14). A to, coś nagotował, coś zebrał,
czyje będzie ?« 1B). Jako przykład nieopatrzności ludzkiej przyM) Trzymam

się

tu

eg zeg e zy

tekstu

według

Lachmana

i Tischen-

dorffa.
“ ) Mat. VI, 19 — 21, 24, 34; fcukasz XII, 22 — 31, 3 3 — 34; XVI, 13.
Porów , z Łukaszem X, 7— 8, gdzie uderza to samo naiwne uczucie,
z Talmudem babilońskim, Sofa 48 b.
»*) Mat. XIII, 22; Marek IV, 19; Łukasz VIII, 14.
15) Mat. VI, 11; Łukasz XI, 3. Oto sens słow a Ijrtoucioę.
u ) Łukasz XII, 3 3 — 34.
16) Łukasz XII, 20.

a także
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tacza Jezus chętnie wypadek, kiedy to pewien człowiek, roz
szerzyw szy stodoły i poczyniw szy duże zbiory, umarł, nim
się nimi nacieszy ł16). Zasada ta tern bardziej trafiała do du
szy, że w Galilei kwitło rozbójnictwo 17). Biedak, na którego
się żaden rozbójnik nie nasadzał, uw ażał się za ulubieńca
bożego, tym czasem bogacz ze swym źle zabezpieczonym
majątkiem był jak wyjęty z pod praw. W naszych społecz
nościach, urządzonych wedle surowej zasady praw a w łasno
ści, niedola biednych jest straszn a; dla nich dopraw dy nie
świeci słońce. Tylko ten, kto posiada ziemię, ma praw o do
kwiatów, do traw y, do cienia. Na W schodzie są to dary
boże, należące do wszj^stkich. Posiadacz ma tylko pewne
drobne przywileje; przyroda iest dziedzictwem w szystkich
ludzi.
Pod tym względem młode chrześcijaństw o wstępowało
tylko w ślady Esejczyków czyli T erapeutów , oraz sekt, ży
jących w pustelnictwie. Pewien pierwiastek kom unistyczny
zakradł się do tych w szystkich sekt; więc krzyw o na nie
patrzyli zarów no F aiyzeusze jak i Saduceusze. Mesjanizm,
rozwijający się u Żydów praw ow iernych na tle wjdącznie
politycznem, tu przybierał charakter społeczny. Zdawało się,
że m ożna na ziemi stw orzyć drobne kościoły królestwa bo
żego, oparte na bycie pełnym łagodności, wyrozum iałości
i swobody, zapewnionej każdem u osobnikowi ludzkiemu.
W szędzie wyłaniały się utopijne sny o życiu szczęśliwem,
o powszechnem braterstwie, w szystkie niepospolite dusze m a
rzyły o tem — bez przyszłości.
Jezus, którego stosunek do Esejczyków bardzo trudno
wyśledzić (gdyż podobieństwo nie jest dla historyka dow o
dem pochodzenia), był jednak pod tym względem ich bratem.
Nowa ta społeczność przyjęła wspólność posiadania przez czas

ie) Łukasz XII, 16 i nast.
17) Józef Flaw. Ant. XVII, x, 4 i nast,; Vita 1 1 etc.
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pewien bezw arunkow o jako zasadę 18). Skąpstw o uchodziło
za grzech g łó w n y 19); należy jednak wiedzieć, że »skąpstwo«,
tak surow o potępiane przez etykę chrześcijańską, tyczyło
w ów czas tylko lubowania się w posiadaniu. Kto chciał zo
stać uczniem Jezusa, ten musiał przede w szy stkiem sprzedać
swoją majętność i zdobyty pieniądz rozdać ubogim. To była
ostateczność, a kto się przed nią cofnął, nie mógł przystąpić
do tej społeczności20). Jezus pow tarzał niejednokrotnie, że
królestwo boże m ożna tylko osiągnąć z a cenę zrzeczenia się
dostatków ziemskich i że ten, kto tak postępuje, odnosi wielką
korzyść. »Człowiek, który odnalazł skarb na roli« — pow ia
dał — »sprzedaje w szystko co posiadał i kupuje ona rolę.
Złotnik, znalazłszy piękną perłę, gromadzi pieniądz, aby ją
kupić« 21). Niestety, niebawem pokazało się, do jakiego sto
pnia jest to niem ożliw e! Potrzebn}^ był człowiek z mieszkiem.
Uczyniono skarbnikiem Judasza z Keriot. Słusznie cz y niesłusz
nie, lecz podejrzyw ano go, że okradał w spólną kasę 22). Jedno
jest tylko pew ne: człowiek ten skończył fatalnie.
Niekiedy mistrz, który znał się lepiej na spraw ach nie
bieskich, niż na spraw ach ziemskich, w ykładał jeszcze dzi
wniejszą ekonomję społeczną. W szczególnej przypowieści
chwalił zarządcę, który kosztem sw ego pana zdobył sobie
przyjaciół pomiędzy ubogimi, aby go wwiedli do królestwa
niebieskiego. Poniew aż biedni byli rozdaw cam i królestw a bo
żego, przeto mieli praw o tylko tych przyjm ować, którzy coś

18)

D zieje Apost. IV, 32, 34— 37; V, 1 i nast.

19)

Mat. XIII, 22; Łukasz XII, 15 i nast.

20) Mateusz XIX, 21:
jętności

tw oje

i rozdaj

szedłszy naśladuj
23, 28.

mię«,

»Jeśli

ubogim

chcesz być doskonałym , idź przedaj m a

a będziesz

miał skarb w niebie, a przy

Marek X, 21 i nast. 29,

30;

Łukasz XVIII, 22 —

21) Mat. XIII, 4 4 — 46.
2a) Jan XII, 6 : »A to mówił, nie iżby miał pieczę o
złodziejem i m ieszek miał, a cokolwiek w łożono, nosił«.

ubogich, ale iż byl

1- 86

im dali. Skąpi Faryzeusze, jak powiada ewangielista, naśmie
wali się z teg o 23). A czy słyszeli i tę co najmniej dziwną
przypowieść ? »Był człowiek bogaty, który się obłóczył w szkar
łat i bisior i używał na każdy dzień hojnie. Był też niektóry
żebrak imieniem Łazarz, ten we wrzodach leżał pod jego
drzwiami. Pragnąc być nasycony z odrobin, które padały ze
stołu bogaczowego; ale i psy przychodząc lizały wrzody
jego. I stało się, że umarł on żebrak i odniesiony był od
aniołów na łono Abrahamowe. Umarł też i bogacz i pogrzebiony je s t24). A będąc w piekle, podniósłszy oczu swych,
gdy był w mękach, ujrzał Abrahama zdaleka i Łazarza na
jego łonie. Tedy bogacz zawoławszy rzekł: Ojcze Abraha
mie, zmiłuj się nademną a poślij Łazarza, aby obmoczył ko
niec palca swego w wodzie a ochłodził język m ój; bo męki
cierpię w tym płomieniu. Ale Abraham odpowiedział: Synu,
wspomnij, żeś ty odebrał dobre rzeczy twoje za żywota
twego a Łazarz także złe; a teraz on ma pociechę a ty męki
cierpisz « 26). Cóż nad to sprawiedliwszego? Później nazwano
to przypowieścią o »złym bogaczu«; ale jest to poprostu
przypowieść »o bogaczu«. Dostał się do piekła, ponieważ
był bogaty, ponieważ majętności swoich nie rozdał pomiędzy
ubogich, ponieważ jadał smaczno, podczas gdy inni przed
drzwiami jego jadali źle. Nawet w chwili mniejszej egzal
tacji, gdy rozdanie majętności pomiędzy ubogich uważane
jest tylko za zupełną doskonałość, Jezus wygłasza jeszcze
to okropne zdanie: »Snadniej wielbłądowi przejść przez ucho
igielne, niż bogatemu wniść do królestwa bożego« 26).
**) fcukasz X VI, 1 — 14.
P atrz te k s t grecki.
“ ) fcukasz X VI, 1 9 — 25

2 i)

W iem , że z ew an gieiji fcukasza bije w yraźn ie

te id e n c ja k o m u n isty czn a (p atrz VI, 2 0 — 2 1 , 2 5 — 2 6 ); m ó g ł te d y z b y t jaskraw o
w yrazić p e w n e m y śli J ezu sa . A le ch ara k te r y sty cz n e Adyia M ateusza d o sta rcza ją
» a « d o sta te c z n y c h w sk a zó w ek .
2«) Mat. X IX , 2 4 . Marek X , 25. fcukasz XVIII, 2 5 . T en zw rot p r z y sło -
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Z tem wszystkiem przenika Jezusa i jego zastęp
uczucie zdumiewającej głębi, że stw orzył na wieki spokojność ducha i stał się pocieszycielem żyw iących. Skoro
zdjął z ludzi brzemię »troski o doczesność«, mógł był
pójść za daleko, mógł był nieuwzględnić zasadniczych w a
runków bytu; ale stw orzył fundam enty w ysoko pojęte
go spirytualizmu, który przez długie wieki na tym padole
łez napełniał dusze niebiańską radością. Ocenił spraw ie
dliwie , że od zagadnień- m oralnych i filozoficznych od
ryw a człowieka chm ara trosk doczesnych, które cywili
zacja jeszcze tak pom nożyła *?). W ięc ewangielja zdej
muje to jarzm o z człowieka, jest ona ciągłem »sursum
corda«, jest ona niebiańskim sposobem uwolnienia duszy
od tych zabójczych trosk, jest ona tem łagodnem napom 
nieniem Jezusa, z którem się zw rócił do M arty: »Marto,
Marto, troskasz się o wiele rzeczy a tylko o jedno tro
skać się potrzeba«. Dzięki Jezusow i sm utne, pełne poni
żających obowiązków' życie ludzkie spodziew a się otrzy
mać w niebie jakiś kątek. W naszych przem ysłow ych cza
sach wieść o tem, co się w ów czas działo w Galilei, dolatuje
jak w iosenny zapach piękniejszego św iata, pada to na serca
nasze jak »rosa Hermonu« 28), która spraw ia, że rola boża
w skutek suszy i powszedniości nie zamienia się w pustynię.

wiowy znajduje się także w Talmudzie (Bab. B erakot 55 b, Baba M etsia 38
b) i w Koranie, VII, 38; (»Bramy nieba zamknięte dlań będą. i pierwej wie4błąd przez ucho igły przejdzie, nim oni do nieba dopuszczeni bedą«). Origenes i greccy interpretatorow ie, nie znając przysłów semickich, mniemali, że
tu chodzi nie o wielbłąda, ale o linę (xópiXoę).
27) Mat. XIII, 22: sPieczołowanie świata tego i omamienie bogactw za
dusza słowo*.
**) Psalm CXXXIU, 3: »Jako rosa Hermon, która zstępuje na g^ry
Syośskie*.

ROZDZIAŁ XL
Królestwo boże jako panowanie ubogich.
Zasady podobne są możliwe w kraju, gdzie życie czer
pie swoje soki z światła i z pow ietrza. T ak szlachetnie
i tkliwie pojęty komunizm gromadki dziatek bożych, ufają
cych swem u ojcu niebieskiemu, był jedynie m ożliwy w łonie
naiwnej sekty, która była przekonana, że jej utopje się urze
czywistnią. Ale całej społeczności ludzkiej ogarnąć to nie
mogło. Jezus przejrzał też niebawem, że św iat oficjalny kie
dyś zupełnie pominie jego królestwo boże. Dlatego wziął się
teraz do dzieła z niesłychaną śmiałością. Zostawił na boku
cały ten św iat z jego uprzedzeniami i ciasnotą, a zwrócił się
w yłącznie do prostaczków . Rasę panującą zastąpi inna. Kró
lestwo boże jest przeznaczone: 1) dla dzieci, albo dla tych,
którzy są dzieciaczkom rów ni; 2) dla w szystkich w zgardzo
nych, dla ofiar dumy tow arzyskiej, która odtrąca ludzi do
brych ale skrom nych; 3) dla w szystkich odszczepieńców,
heretyków, celników, Sam ary tanów , Pogan z T yru i Sydonu.
T o w ezw anie do ludu popiera potężną przypow ieścią1) : Król
pewien sprawił wesele synowi sw em u i posłał sługi sw e, aby
wezwali zaproszonych. Ale oni przyjść nie chcieli; inni, pojł) Mat. XXII, 2 i nast.; Ł u k asz X IV, 16 i n ast
12; XXI. 33 i n ast.

P o r ó w . Mat. VIII, 11 —
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m aw szy naw et sługi króla, zelżyli je i obili. T edy król po
stanow ił: jeżeli ludzie dostojni nie przyjęli królewskiego z a 
proszenia, to wezwie pierw szych lepszych, każe zw ołać ludzi
z ulic i zaułków, ubogich, żebraków, kaleki, mech sala bie
siadna będzie zapełniona. Zaprawdę, rzekł król, żaden z za
proszonych nie pokosztuje mej biesiady.
l e r a z nauka Jezusa to czysty ebionizm; zbaw ienia do
czekają się w yłącznie biedni (ebionim); królestw o ubogich
bliskie jest. »Biada w am bogacze«, wołał, »bo już macie po
ciechę w aszą. B iada wam, którzyście nasyceni, albowiem ła
knąć będziecie! Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, bo
się smęcić i płakać będziecie« 2). »Gdy spraw ujesz obiad albo
wieczerzę*, mówił następnie, »nie w zyw aj przyjaciół, ani
braci twoich, ani krew nych twoich, ani sąsiadów bogatych,
żeby cię snadź i oni nie wezwali a stałaćby się nagroda.
Ale gdy spraw ujesz ucztę, wezwijże ubogich, ułomnych, chro
mych i ślepych. A będziesz błogosław iony; boć nie mają
czem nagrodzić, aleć będzie nagrodzono przy zm artw ych
w staniu spraw iedliw ych« 3). I w tej myśli m awiał też często:
»Bądźcie dobrymi szafarzami« 4), to z n a c z y : obierajcie sobie
dobre miejsce na królestwo boże, oddając majętności w asze
ubogim, wedle starego przysłow ia: »Panu pożycza, kto ma
litość nad ubogim« 6).
Z resztą nauka ta nie zaw ierała w sobie nic nowego.
Najbardziej egzaltow any ruch dem okratyczny, jaki ludzkość
pamięta
jedynie zresztą skuteczny, albowiem nie w ycho
dził po za granice myśli — w zburzał już od daw na lud ży 
dowski. Idea, że Bóg jest mścicielem ubogich i słabych, że

*) fcukasz VI, 2 4 —25.
*) fcukasz XIV, 12— 14.
*) W yrażenie to ma starą, i rozległą, tradycję. Klemens Aleks. Strom
I, 28. Odnajdujemy je u Origenesa, Hieronima i u wielu ojców kościoła
5) Przyp. XIX, 17.
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jest ich obrońcą przeciw bogaczom i mocarzom, zapełnia nie
mal każdą kartę Starego Zakonu. W dziejach żydowskich
genjusz ludowy rządzi stale. Prorocy, istni trybuni ludu i to
z wszystkich trybunów najśmielsi, grzmieli zawsze przeciw
potentatom i w jednym rzędzie stawiają słow a: ^bogaty, bez
bożny, potężny, zły« ze słowami: »ubogi, łagodny, pokorny,
pobożny« 6). Pod Seleucydarni, kiedy prawie wszyscy arysto
kraci stali się odszczepieńcami i przyjęli hellenizm, pojęcia
powyższe skojarzyły się ze sobą jeszcze bardziej. Księga Henocha zawiera daleko silniejsze wyrazy potępienia, miotane
na świat bogatych i możnych, niż ewangielja7). Zbytek ró
wna się zbrodni. W tej cudownej Apokalipsie »Syn Człowie
czy* obala trony królów i z najrozkoszniejszego życia strąca
ich do piekieł8). Pewne zmodernizowanie żydów w kierunku
światowości, dostatku, dobrobytu, wywołuje wściekłą reakcję
na rzecz patrjarchalnej prostoty. »Biada wam, którzy gardzi
cie domem i dziedzictwem ojców! Biada wam, którzy zno
jem innych budujecie pałace wasze! Każda cegła, każdy ka
mień, z których się one pałace składają, jest grzechem 9).
Słowo »ubogi« (ebion) jest jednoznaczne z »świętym*
i z »przyjacielem Boga«. Uczniowie Jezusa z Galilei chętnie
się tak nazywali; tak też nazywali się przez długi czas ży
dowscy chrześcijanie Batanei i Hauranu (Nazarejczycy, Hebrejczycy), którzy zachowali język Jezusa, trzymali się pier
wotnej jego nauki i szczycili się tern, że mają pomiędzy sobą
jego potomków10). Sekta tych zacnych ludzi, która stała po
*) Patrz zwłaszcza: Amos II, 6 ; Izaj. LXIII, 9: Psalmy XXV, 9.
XXXVIII, 11; LXIX, 33, głównie zaś w słownikach hebrejskich wy
rażenia:
,v m .*ron t o t o
>Tp:is
*) Roz. LXII, LXIII, XCVH. C, CIV.
*) Henoch, XLV1, 4— 8.
») Henoch, XCIX, 13, 14.
u ) Juljusz Afrykanin, u Euzebjusza H, E . I, 7; Enzeb. De situ et nom .
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za wszelkim ruchem, zaburzającym inne kościoły, została pod
koniec drugiego stulecia uznana za heretycką, a celem w y 
jaśnienia jej nazw y wym yślono rzekom ego herezjarchę
E b io n a 11).
Nie trudno pojąć, że to przesadne pożądanie ubóstw a
nie mogło trw ać długo. Podobne pierwiastki zaw sze się przy
czepiają do wielkich dzieł; ale czas załatw ia się z niemi.
Z chwilą, gdy chrześcijaństw o znalazło się istotnie w samym
rdzeniu ludzkich społeczności, poczęło bardzo chętnie przy
garniać do siebie b o g a ty c h ; tak sam o buddyzm, który z po
czątku opierał się wyłącznie na m nichach, gdy coraz więcej
ludzi się naw racało, począł przyjm ow ać do swego łona także
ednostki świeckie. Ale ślady pierw szych rysów znamiennych
pozostają na zaw sze. Ebionizm, który miał niebawem zginąć
i pójść w zapomnienie, pozostaw ił całej historji chrześcijań
stw a i jego instytucji nasionko, z którego coś ustawicznie
kiełkowało. Ebionici batanejscy zebrali Logje czyli m ow y Je
zusa 12). U bóstw o zostało wieczystym ideałem praw dziw ego
chrześcijanina. Szczytem jest nic nie posiadać; żebractw o
staje się cnotą, świętością. Pod tym znakiem w szczął się wielki
ruch w Umbrji w XIII w., który z w szystkich wysiłków około
założenia nowej religji najbardziej przypom ina ruch galilejski.
Franciszek z Assyżu, człowiek św iatow y, który z powodu
swej dobroci, pobłażliwości i umiłowania w szystkiego, najbar-

loc. hebr. Xw(3«; Orig., Contra Celsum, II, 1; V, 61; Epifanes, Adv. ham'.
XXIX, 7, 9; XXX, 2, 18.
” ) Patrz zwłaszcza u Origenesa, Contra Celsum II, 1. De principiis,
IV, 22. Porów. Epif. Adv. haer. XXX, 17. O istnieniu podobnej osobistości
nie wiedzą Ireneusz, Origenes, konstytucje Apostolskie.
Autor »Philosophumena’ów« nie wypowiada się stanowczo (VII, 34 i 35; X, 22 i 23).
Bajka o Ebionie powstała dzięki Tertuljanowi a zwłaszcza Epifanesowi.
Zresztą wszyscy ojcowie kościoła zgadzają się na etyraologję: ’Epia»v —
k to

ióę.
n ) Epifanes, Adv. haer. XIX, XXIX i XXX, zwłaszcza zaś XXIX, 9.
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dziej przypominał Jezusa, był ubogim. Zakony jałmużnicze,
liczne sekty komunistyczne wieków średnich (Biedni z Ljonu,
Beghardy, Humiljaci, Fratres et sorores liberi spiritus etc.),
zbierające się pod znakiem ^wieczystej ewangielji«, chciały
w stępow ać w ślady Jezusa i istotnie dokonały tego. Ale je 
szcze dotąd najszaleńsze m arzenia nowej religji były płodne.
Pobożne żebractwo, które dla przem ysłowych i adm inistra
cyjnych urządzeń now oczesności staje się ciężarem i zaw adą,
posiadało ongi pod innem niebem dużo uroku. Dla wielu sub
telnych i kontem placyjnych dusz był to jedyny stan, który
ich usposobieniu odpowiadał. Zrobić z ubóstw a przedm iot
miłosierdzia i pożądania, posadzić żebraka na miejscu zaszczytnem i uczcić suknię człowieka z gminu — to czyn nie
zw ykły, który może ekonomisty społecznego nie zadowolni,
ale w obec którego praw dziw y m oralista nie może pozostać
obojętnym. Aby podźwignąć brzemię swoje, ludzkość musi
wierzyć, że nie zostaje dostatecznie w ynagrodzoną. Najwięk
szą usługę w yśw iadcza jej ten, który pow tarza jej ustaw icznie,
że człowiek nie żyje sam ym chlebem.
Jezus, jak w szyscy wielcy ludzie, lubił lud i dobrze
mu było w śród niego. Ew angielja, zdaniem jego, jest prze
znaczona dla ubogich i niesie im dobrą nowinę zbaw ie
nia 13). Opiekuje się w szystkim i, którymi w zgardził pra
wow ierny judaizm. Z w szystkich słów i czynów Jezusa
bije myśl jedna i uczucie je d n o : miłość ludu, pobłażanie
dla jego ułomności, uczucie w odza dem okracji, w któ
rym żyje dusza ludu i której on jest naturalnym tłómaczem 14).
Zastęp w ybranych składał się istotnie z wielkiej m iesza
niny, która m usiała niezmiernie zadziwiać praw ow iernych.
Z tego rodzaju ludźmi szanujący się Żyd nie mógł obcol ł ) Mat. XI, 5; Ł ukasz VI, 2 0 — 2 1 .
»«) Mat. IX, 36; Marek VI, 3 4 .
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w a ć 15). B yć m oże, że Jezu s zn a la z ł w tem niezw ykłem to 
w a rz y stw ie więcej zalet i sz la c h e tn y c h uczuć, niż śród p e
dan ty czn eg o m ieszczań stw a, któ re całą m oralność traktow ało
bardzo form alnie a z ty ch p o zo ró w e ty czn y ch było n a d z w y 
czaj dum ne. F a ry z e u sz e doprow adzili p raw o w ierność do teg o ,
iż w edług nich plamił się k a ż d y Ż yd, sty k a ją c się z człow ie
kiem mniej p o b o żn y m ; w spraw ie z a ś p o ży w ie n ia doszli nie
mal do dziecinnie su b teln y ch o dróżnień k a s t indyjskich. J e 
zus, g ard z ą c podobnem zboczeniem u czu ć religijnych, siad ał
do jednego stołu z tymi, k tó rz y byli ofiaram i o w y ch z b o 
czeń 16) , p rz y nim siadali ludzie złej opinji, p ra w d a, m oże
dlatego złej opinji, źe nie podlegali śm ieszn o stk o m poboźnisiów . F a ry z e u sz e i uczeni w piśmie podnieśli k rzy k o b u rze
nia. »Patrzajcie«, w ołano, »z jakim i ludźm i on siad a do stołu !«
N a to po siad ał Jezu s bardzo trafne odpow iedzi, które obłud
ników drażniły niezm iernie: »Zdrow i nie po trzeb u ją lek arza
ale chorzy* 17); alb o : »K tóryż z w a s człow iek, g dy b y miał
sto ow iec a straciłb y jedne z nich, izali nie z o sta w ia onych
dziew iącidziesiąt i dziew iąci n a p u sz c z y a nie idzie z a oną,
k tóra zginęła, a ż b y ją znalazł? A z n a la z łsz y kładzie ją na
ram iona sw oje rad u jąc się « 18) ; alb o : »P rz y sz e d ł bow iem "Syn
człow ieczy, ab y zbaw ił to, co było z g in ę ło * 19); alb o : »Bom
nie p rz y sz e d ł w z y w a ć spraw iedliw ych, ale g rzeszn y ch do p o 
k u ty * 20); a w reszcie w sp an iała p rzy p o w ieść o sy n u m arno
traw nym , w edle której ja k g d y b y w ięk sze przyw ileje p o sia 
dał ten, co zg rzeszy ł, niż ten, k tó ry był z a w sz e sp raw ie
dliw y. Słabe i upadłe kobiety, u d erzo n e ty m urokiem , czując
po ra z p ierw szy całą p otęgę a tra k c y jn ą cnoty, zbliżały się do
15) Mat. IX, 10 i nast.; Łukasz XV, w całości.
10) Mat. IX, 11; Marek II, 16, Łukasz V, 30.
” ) Mat. IX, 12.
18) Łukasz XV, 4 i nast.
19) Mat. XVHI, 11; Łukasz XIX, 10.
20) Mat. IX, 13.
Żyw ot J ezu sa.

niego otwarcie. Ludzi ogarniało zdumienie, że ich nie od
trącał »Oh«, wołali prawowierni, .człowiek ten me jes p
okiem' Inaczej bowiem wiedziałby, że kobieta, która go dotknete jest grzesznicy. Jezus odpowiedział na to przypowiec ? o wierzycielu, który swoim dłużnikom darował rożne
długi- i bez wahania pochwalił los tego, któremu został od
puszczony dług najw iększy-). On wnikał w k a ż d t(d u szę
i sadził ia wedle stopnia miłości, do jakie] była zdolną. Nie
wLsty win żałujące były sercu jego bliższe, niż natury przed me! których nieraz jedyną zasługą bywa to że me zgrze
szyły Łatwo też pojąó, że istoty czułe, dla których przy^ąpienie do sekty było tak prostym sposobem rehabilitacji, mu
siały czuć namiętne przywiązanie do Jezusa.
' Zdaje się, że nietylko nie zam ierzał uśmierzyć oburzę
jakie wywołał podrażnieniem owoczesnych pojęć ale ze by
nt
tego zadowolony. Nikt nie okazał jawniej wzgardy
dla .ś w ia ta " co jest zawsze warunkiem wielkich, czynów
i wielkiej oryginalności. Tylko wtedy przebaczał bogatemu,
ody bogacz ten skutkiem jakiegoś przesądu popa a w nie
ł a s k ę u św iata,s).
Całkiem głośno stawiał on ludzi w ą^U wego życia ponad najznakomitszych obywateli. »Zapiawdę
7 w i a d i wam, że was celnicy i w szeteczn ice uprzedzają
do królestwa bożego. Albowiem przyszedł do was Jan drog„

lk7z

v n , 36 i 7 PU!
1 nasi., XIX,

r

r

. ! "
3 9 I 4 3 ) PO.*czy.'«? opow ie« , o p o .ie lc i,
,
^ B
na kilta dni przed je g o lmierci%. Lecz

aneU dotycrnej strony Życia Jezusa (porów. Jan VIII, 3 i nast., r P

zeb. H ist. E c d . III, 39).
, kts re e0 zwano imieniem Za«*i Pukasr XIX 2 i nast.: »A oto mąz, Ktoregu
.

z ::i
A bieżawszy naprzód, wstąpił na drzewo leśne] figi*.

195

sprawiedliwości a nie uwierzyliście mu, ale celnicy i w szete
cznice uwierzyły mu; a w y w idząc to, przecieście się nie
oba czyli, abyście mu uwierzyli* " ) . K ażdy pojmie, jak to mu
siało upokarzać ludzi, którzy z godności i surowej etyki zro
bili sobie rzemiosło, a teraz słyszeli, że przykład dobry oświe
cił bardziej kobiety lekkiego prow adzenia, niż ich.
Nie przykładał w artości do żadnych oznak zew nętrznych
nie w ykazyw ał żadnej surowości. Nie uchodził przed m dościa’
zjaw iał się naw et chętnie na uroczystościach weselnych. Raz
naw et w pewnem m iasteczku dokonał cudu na weselu dla
rozradow ania gości. Na wschodzie w esela odbywają się wie
czorem. Każdy niesie w ręku lampkę a m igające światełka
przedstaw iają nader miły widok. Lubił to Jezus i osnuł naw et
na tern kilka pięknych przypow ieści *). Gdy porów nyw ano
pod tym względem jego zachow anie się z zachow aniem Jana
w padano w o b u rz e n ie "). Razu pew nego, gdy pościli ucznio
wie Jana i F aryzeusze, zapytano Jez u sa: »Przecz uczniowie
Jana i F ary zeu sze często poszczą a uczniowie twoi nie po
szczą?* Jezus odparł im : »Iźali się m ogą synow ie łożnicy
małżeńskiej smęcić, póki z nimi jest oblubieniec ? Ale przyjdą
dni, gdy od nich będzie oblubieniec odjęty a w tedy pościć
będą« W). Jego pogodne usposobienie w yrażało się w zdaniach
żyw ych a niekiedy naw et żartobliw ych. Razu pew nego rzekł:
»Komuż przypodobam ten naród? Podobny jest dziatkom, które
siedzą na rynkach i wołają na tow arzysze sw oje i mówią:
Grałyśm y wam na p iszczałeczce
A nie tańcowałyście,
Śpiew ałyśm y wam pieśni żałobne
A nie płakałyście! 27)
2S) Mat. XXI, 3 1 — 32.
Mat XXV, 1 i nast.

~

"

~

25) Marek II, 18; Łukasz V, 33.
28) Mat. IX,
stępne.

14 i n ast.;

Marek II,

18 i n ast.;

Łukasz V, 33 i na

2T) Aluzja do pewnej zabawy dziecinnej.
13 *

Albowiem przyszedł Jan ani jedząc, ani pijąc, a mówią. iz
djabelstwo ma. Przyszedł Syn człowieczy jedząc i pijąc, a mó
w ią: Oto człowiek obżerca i pijanica wina, przyjaciel celni
ków i grzeszników; i usprawiedliwiona jest mądrość od sy
nów swoich« 28). , .
Wędrował w ten sposób po Galilei z jedne] uroczystości
na drugą. Posługiwał się w podróży mułem, który na wscho
dzie jest najlepszem zwierzęciem do jazdy wierzchem; zwie
rze to łagodne, posiada duże czarne oczy, zacienione długiemi
rzęsami. Uczniowie roztaczali niekiedy dokoła mistrza wie
śniaczy przepych kosztem swych szat, które służyły za y
wany. Albo kładli je na muła, gdy go dosiadał, albo tez roz
pościerali na ziemię, kędy miał przejść ■). Dom, przed którym
zsiadał, rozbrzmiewał wesołemi okrzykami i błogosławiei s wy.
Zatrzymywał się w miasteczkach lub na wielkich
gdzie go przyjmowano z serdeczną gościnnością. Na W scho
dzie dom, który ma gościa, zamienia się natychmiast w miej
sce publiczne. Zbiega się cała wieś; cisną się dzieci, służba
je rozpędza; one wracają znowu. Jezus me mógł na to pa
trzeć gdy odganiano owych naiwnych słuchaczy; pozwalał
się im zbliżać i całował j e “ ). Matki, ośmielone tokiem przy
jęciem, znosiły mu niemowlęta swoje, aby się ich bodaj do
tknął31) Przychodziły niewiasty, aby wylać na jego głowę
ie soo nogi.
k o sz to w n e olejki? i nn am
am aścić
ascic jeg
nogi U czniow ie uważali to
za natręctwo i odsuwali je; Jezus jednak, który cenił stare
obyczaje i wogóle wszystko, co pochodziło z serca, natyc

\

■1 Mateusz XI, 16 i n asi.; Łukasz V II, 34 i «ast. Przysłowie,
k t ó r e j sens taki: »S%d ludzki ślepy jest. Mądrość bo la poznaje się
po jej dziełach.. Czytam Epr»* «ed le rękopisu B. watykańskiego, a u.e
T& VW V

»•) Mat! XIX,
15— 16.
81) Tamże.

V i'n a s t.

Matek IX, 35; X,

13 i uast. Łukasz XVIII,

m iast napraw iał zło, w yrządzone przez zbyt gorliwych ucz
niów. Brał w opiekę tych, którzy chcieli mu okazać c z e ść 38).
W ięc kobiety i dzieci modliły się niemal do niego. Z tego też
pow odu wrogowie stawiali potem jem u często zarzut, iż uw o
dzi umyśly naiwne i odryw a je od rodzin 33).
T a pow stająca religja była tedy do pew nego stopnia ru
chem kobiet i dzieci. Zw łaszcza dzieci tw orzyły dokoła Je
zusa rodzaj młodocianej gwardji, przeznaczonej do proklamacji
jego niewinnego królestwa, dla w znoszenia okrzyków na jego
cześć, nazyw ania go »Synem D aw idow ym «, wołania »Hosanna« 34), pow iew ania palmami; to w szystko bardzo się po
dobało Jezusowi. Prawdopodobnie jak Savonarola używ ał
dzieci za narzędzie do spełnienia pobożnej misji; chętnie też
widział, gdy ci młodzi apostołowie, którzy go nie kompromi
towali, ciągnęli przed nim, obwołując jego tytuły, których sam
nie odw ażyłby się przybrać. Nie w zbraniał im tego, a gdy się
go pytano, czy owe okrzyki słyszy, odpowiadał wymijająco,
że pochw ała z u st dziatek jest Bogu najm ilsza35).
Nie pomijał też żadnej sposobności, lecz w ciąż pow ta
rzał, że m aluczcy są istotami św iętem i36), że królestwo
boże należy do d ziec i37), że, aby w ejść do królestw a boże
go 38), trzeba zostać dzieckiem, że trzeba je przyjąć w nas2) Mat. XXVI,

7 i nast.

Marek XIV, 3 i nast.

i nast.
33) Ewangielja Markjona, dodatek do
A d v. haer. XLII, 11). Aczkolwiek skrócenia
tycznego znaczenia, to jednak nie można tego
które prawdopodobnie pochodzą z rękopisów
sługiwał.

Łukasz XVII, 37
*

Łukasza XXIII, 2 (Epifan.
Markjona nie posiadają kry
powiedzieć o jego dodatkach,
dawniejszych, jakiemi się po

w) Okrzyk podczas procesji święta namiotów, przyczem powiewano pal
mami. Miszna, S ukka HI, 9. Zwyczaj ten dotąd panuje u Żydów.
35) Mat. XXI, 15— 16.
36) Mat. XVIII, 5, 10, 14. Łukasz XVII, 2.
37) Mat. XIX, 14; Marek X, 14. Łukasz XVIII, 16.
38) Mat. XVIII, 1 i nast. Marek IX, 33 i nast. Łukasz IX, 46.
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stroju dziecięcia39), że co ojciec niebieski zakryw a przed
mędrcami, to objawia m aluczkim 40). U czeń i dziecię ma teraz
dla niego jedno znaczenie 41). Kiedy razu pew nego pow stał
spór o pierw szeństw o między jego uczniami - co się b y n aj
mniej rzadko nie zdarzało — Jezus, ująw szy dziecię, staw ił
je w pośrodku nich i rz e k ł: *Kto się uniży jako to dziecię,
ten jest największy w królestwie niebieskiem« 42).
I zaiste dusza dziecięca, naiwnie boska sw ą radością,
wzięła ziemię w posiadanie. Każdy wierzył, ze królestwo,
wyczekiw ane z takiem upragnieniem, nastąpi lada dzień. Ka
żdy już widział się na tronie43) u boku sw ego m istrza. R oz
dzielono już między siebie m iejsca44); obliczono już w przy
bliżeniu, kiedy nastąpi ów dzień. W szystko to nazyw ało się
»dobra now iną«; innej nazw y nauka ta nie miała. Stare
słowo » ra js które język hebrajski, jak wogóle w szystkie
wschodnie języki, wziął był od P ersów , a które pierwotnie
oznaczało ogrody Achemenidów, mieściło w sobie całe to m a
rzenie: raj — ogród rozkoszny, gdzie w nieskończoność bę
dzie się ciągnęło to piękne życie tu te jsz e 45). Jak długo trw ał
ten sen? Nie wiemy. Śród rozkosznych m arzeń nikt czasu
nie mierzył, jak nikt nie m ierzy trw ania rozkosznego snu.
Znikło poczucie czasu ; w iek mógł tak spłynąć jak tydzień.
Czy sen ten trwał lata czy miesiące, dość, że był piękny,
że ludzkość nigdy równie pięknego nie miała, że dziś jeszcze
doznajemy najwznioślejszych uczuć, gdy owieje nas jego urok.
Nigdy w iększa radość nie w ypełniła piersi ludzkiej. Raz wznios -

39) Marek X, 15.
*°) Nat. XI, 25; Łukasz X, 21.
« ) Mat. X, 42; XVIII, 5, 14; Marek IX, 36; Łukasz XVII, 2.
« ) Mat. XVIII, 4; Marek IX, 3 3 — 36, Łukasz IX, 4 6 — 4 8.
45) Łukasz XXII, 30.
**) Marek X, 3 7 , 4 0 — 41.
46) Łukasz XXIII, 43; II Kor.
86; Talmud Babil. C h a g ig a , 14 b.

XII 4.

Porów. C arm en M L

proaem.

szy się ponad ziemię, zresztą tak w ysoko, jak potem już ni
gdy, ludzkość nie chciała opaść w szarzyznę trosk, sm utku
i całej owej niedoli życia. Szczęśliw y, kto mógł własnemi
oczami bodaj przez dzień jeden patrzeć na ów boski rozkwit,
na tę niezrów naną iluzję! Ale bardziej szczęśliw y — rzekłby
nam Jezus — kto, nie podlegając żadnym złudom, stw orzy
w własnej duszy taki niebiański stan i bez rojeń o tysiącletniem królestwie, bez marzeń o fantastycznym raju, bez ocze
kiwania znaków na niebie, tylko dzięki prostocie woli i poezji
duszy, umiałby w swem sercu stw orzyć prawdziwe królestwo
boże!

ROZDZIAŁ XII.
Poselstwo od uwięzionego Jana do Jezusa.
Śmierć Jana.
Stosunek szkoły Jana do szkoły Jezusa.

Kiedy wesoła Galilea święciła uroczystościami przybycie
oblubieńca, ginął smutny Jan w więzieniu w Machero z ocze
kiwania i tęsknoty. Dotarła już do niego wieść o świetnych
wystąpieniach młodego mistrza, którego przed kilku miesią
cami poznał między zwolennikami swej szkoły. Mówiono, że
zapowiadany przez proroków Mesjasz, mający odbudować
królestwo Izraela, już przybył i przybycie swoje obwieścił
w Galilei cudami. Jan chciał się przekonać, czy ta wieść jest
prawdziwa; a ponieważ pomimo z a m k n i ę c i a w więzieniu utiz}
mywał stosunki ze swymi uczniami, przeto wybrał dwóch,
aby odwiedzili Jezusa w Galilei1).
Ci dwaj uczniowie ujrzeli Jezusa u szczytu sławy. Uro
czysty nastrój jego otoczenia zadziwił ich. Przyzwyczajeni do
postów, do ustawicznych modłów, do życia w smętku, zdu
mieli, skoro się znaleźli w pośrodku ustawicznej radości2).
Aby spełnić sw ą misję zwrócili się do Jezusa z zapytaniem:
»Czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy oczeki
wać przyjścia innego?* Jezus, który już nie wątpił o swem
i) Mat. XI, 2 i n a st.; Ł ukasz V U , 18 i nast.
a) Mat. IX, 14 i nast.
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pow ołaniu m esjanistycznem, wyliczył im dzieła, po których
miało się poznać nastanie królestw a b o ż e g o : a więc uzdra
wianie chorych, zw iastow anie dobrej now iny ubogim. Tego
dokonał. »Błogosławieni więc« — dodał — »którzy nie w ąt
pili!'* Niewiadomo, czy ta odpowiedź zastała Jan a przy życiu,
albo też, jakie w rażenie w yw arła na surow ego ascetę. Czy
umarł pocieszony i przekonany, że ten, którego przyjście za
powiadał, już żyje, czy też miał jakie wątpliwości co do misji
Jezusa? Na to nie posiadam y żadnych w skazów ek. Ale po
nieważ szkoła jego istniała jeszcze dość długo obok szkoły
Jezusa, przeto m ożnaby przypuścić, że mimo szacunku, jaki
Jan żywił dla Jezusa, nie uw ażał go za tego, przez którego
miały się spełnić boskie zapowiedzi. Z resztą śmierć położyła
kres jego wątpliwościom. Niespokojne, pełne mąk życie nie
podległego pustelnika miało zostać uwieńczone jedynem, godnem go zakończeniem.
W zględność, okazyw ana przez A ntypasa Janowi, nie mo
gła trw ać długo. W rozmowach, jakie wedle chrześcijańskiej
tradycji m iewał z Antypasem, uderzał w ciąż na jego nieprawy
stosunek z H erodjadą i żądał jej od d alen ia3). Łatw o sobie
w yobrazić, jak ą nienaw iścią w nuczka H eroda Wielkiego z a 
pałała do niego za tę zuchw ałą radę. H erodjada czekała tylko
sposobności, aby go zgubić.
A miała z pierwszego m ałżeństw a córkę imieniem Salome,
ambitną i rozw iązłą jak ona; ta podzielała jej zamiary. Roku
tego (prawdopodobnie 30-go naszej ery) Antypas miał dzień
sw ych urodzin spędzić w Machero. W pośrodku tej twierdzy
Herod Wielki zbudow ał wspaniały pałac, w którym Antypas
często lubił p rz eb y w ać4). W ypraw ił wielką uroczystość, pod
czas której Salome w ykonała pewien taniec, którego w Syrji
osoby pochodzące z lepszego tow arzystw a nie tańczyły. An®) Mat. XIV, 4 i nast. Marek VI, 18 i nast. fcukasz III, 19.
*) Józef Flaw. D e bello j u d . VII, vi, 2.
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typas był upojony a gdy zapytał tancerkę, jakieby miała pra
gnienia, odpowiedziała za w skazów ką m atki: »Chcę głow y
Jana na tej oto m isie!« 5). Antypas był niezadow olony, ale
nie chciał odmówić jej życzeniu. Na jego rozkaz jeden z żoł
daków udał się z misą do więzienia, odrąbał Janow i głowę
i przyniósł biesiadnikom 6).
Ciało wydano uczniom, którzy je złożyli do grobu. Lud
był bardzo wzburzony. W sześć lat później Aret obiegł Antypasa, aby zdobyć Machero i pomścić hańbę córki. Antypas
został pobity na głowę a głos ogólny mówił, że była to kara
za zam ordowanie J a n a 7).
O zgonie Jana otrzymał Jezus w iadom ość od jego ucz
niów 8). Poselstw o Janow e do Jezusa sprawiło, iż obie szkoły
pozostaw ały odtąd w ścisłych stosunkach. Jezus przypuszcza
jąc, że teraz wzrośnie ku niemu niechęć A ntypasa, począł
być ostrożnym i schronił się na puszczę 9). W ielu podążyło za
nim. Dzięki życiu umiarkowanemu, do którego przywykli, mo
gli ci pobożni ludzie i tam istnieć; wielu poczytyw ało to
wpraw dzie za c u d 10). Jezus mówił odtąd o Janie z daleko
wiekszem uniesieniem. Głosi z całą stanow czością, że Jan był
więcej niż prorok, że tylko do jego w ystąpienia miał w agę
Zakon i starzy prorocy, że on zajął ich miejsce, ale że i jego

8) Wschodnia taca, na której podają potrawy i napoje.
«) Mat. XIV, 3 i nast. Marek VI, 14 — 29. Józef Flaw. Ant. XVIII,
V, 2.
7) Józef. Flaw. Ant. XVIII, v, 1— 2.
8) Mat. XIV, 12: »A przyszedłszy uczniowie jego wzięli ciało i pogrzebli je, a szedłszy powiedzieli Jezusowi*.
9) Mat. XIV, 13: >To usłyszawszy Jezus, ustąpił stamtąd w ło
dzi, na miejsce puste osobno; a usłyszawszy lud, szli za nim z miast
pieszo*.
ł0) Mat. XIV,
VI, 2 i nast. (Jezus

15 i nast. Marek VI, 35 i nast. Łuk. IX, 11 inast. Jan
za pomocą pięciu chlebów i dwóch ryb nakarmił5000 mę

żów nie licząc niewiast i dziatek — przyp. tł.).
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usunie z kolei królestwo boże u ). Koniec końców w yznaczył
mu w ustroju chrześcijańskiego misterjum osobne miejsce,
dzięki czemu Jan stał się ogniwem pomiędzy starym Zakonem
a nowym.
Prorok M alachjasz, na którego zdanie w tej sprawie
wciąż się powoływano 12), zapow iadał bardzo w yraźnie przyj
ście poprzednika M esjasza, m ającego św iat przygotow ać do
ostatecznego odrodzenia, a więc przyjście tego, który w ybrań
cowi bożemu utoruje drogę. T ym poprzednikiem mógł być
tylko prorok Eljasz, m ający wedle powszechnej w iary nieba
wem zestąpić z nieba — do którego został wzniesiony — aby
przez pokutę przygotow ał ludzi do wielkich zdarzeń
i aby Boga z ludem pojednał13). Niekiedy do boku Eljasza
przydaw ano jeszcze patrjarchę H enocha, którego od dwóch
wieków uw ażano za m ęża szczególnie św ięteg o u ), lub też
Je rem ja sza15), uw ażanego za ducha opiekuńczego Żydów,
który wciąż przed tronem Boga modlił się za lu d 16). Owa
idea dwóch proroków daw niejszych, m ających zm artw ych
w stać dla torow ania drogi M esjaszowi, jest tak uderzająco
podobna do nauki Parsów, iż m ożnaby niemal mniemać, że
od niej p o chodzi17). Ale bądź co bądź za czasów Jezusa
n ) Mat. XI, 7 i nast. (»...A cóżeście w yszli w idzieć? Iżali proroka? zai
ste powiadam wam, i więcej, niż proroka.
oto ja posyłam anioła m ego

przed

B oć ten jest, o którym napisano:

obliczem

twojem ,

który zgotuje

drogę

twoją przed tobą«). Łukasz VII, 24 i nast.
12) Malachjasz III i IV.
dział VI.
13) Mat. XI,
miał przyjść*.
8, 19.

14:

Kaznodzieja XLVIII,

»A jeśli to chcecie przyjąć,

10.

Patrz wyżej roz

on ci je st Eljasz, który

XVII, 10; Marek VI, 15; VIII, 28; IX, 10 i nast. Łukasz, IX ,

14) Kaznodzieja, XLIY, 16.
15) Mat. XVI, 14.
16) II Mach. XV, 13 i nast.
n ) W edle
str.

46,

cytat Anquetil - Duperron’a,

z poprawkami Spiegla,

Z e n d - A v e s t a , I, 2 -g a część,

w Z e its c h r if t d e r deutschen m orgen laen -
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stanowiła ona integralną część żydowskiej teorji o Mesjaszu.
Ustalono, że pojawienie się »dwóch wiernych świadków*
w szatach pokutnych będzie wstępem do wielkiego dramatu,
który się rozegra ku zdumieniu świata 18).
Każdy zrozumie, że dzięki takiej idei ani Jezus ani jego
uczniowie nie mieli żadnych wątpliwości co do misji Jana
Chrzciciela. Jeżeli uczeni w piśmie występowali z zarzutem,
że nie może być jeszcze mowy o M esjaszu19), gdyż nie po
jawił się był jeszcze jego poprzednik Eljasz, odpowiadano
na to, że Eljasz już się pojawił, gdyż Jan był z martwych
powstałym Eljaszem 20). I doprawdy, wskutek życia, jakie pę
dził, wskutek stawianego oporu istniejącej władzy, Jan przy
pominał bardzo ową szczególną postać ze starożytnej historji
Izraela21). Jezus nie ustawał w głoszeniu zasług i przymio
tów swego poprzednika. Mówił, iż nie było większego czło
wieka nad niego. W yrzucał tedy Faryzeuszom i uczonym
w piśmie, że nie przyjęli jego chrztu i jego nauki22).
Zasadom mistrza uczniowie pozostali wierni. Cześć dla
Jana przeszła jako tradycja do pierwszych pokoleń chrze
ścijan23). Sądzono nawet, że Jan był krewnym Jezu sa24).
Aby oprzeć misję Jezusa na powszechnie uznanem świade
ctwie, opowiadano, że Jan, ujrzawszy go po raz pierwszy,
disch en G esellsch a ft, I, 261

i nast.;

wyjątki z Jamasp-Nameh, w A w eście

Spiegla, I, str. 34. Żaden tekst Parsów , w którym jest istotnie mowa
o prorokach wskrzeszonych i poprzednikach, nie sięga starożytności; ale
zawarte w nich idee kursowały na

czas

długi przed epoką redakcji tych

tekstów .
18) Apokal. XI, 3 i nast.
19)

Marek IX, 10.
20) Mat. XI, 14; XVII, 1 0 — 13; Marek VI, 15; IX, 10— 12; fcukasz IX,

8; Jan I, 21— 25.
21) fcukasz I, 17.
22) Mat. XXI, 32; fcukasz VII, 29 — 30.
2S) D zieje A post. XIX, 4.
2*) fcukasz I.
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uznał w nim M esjasza; iż uw ażał się wobec niego za istotę
podrzędną, niegodną rozw iązać rzem yka u jego nogi; że
z początku nie chciał go naw et ochrzcić mniemając, iż od
niego powinien być ochrzczonym 25). Ale w tych mniemaniach
tkwiła przesada, którą dostatecznie w ykazuje fakt, że Jan
w ysłał z więzienia uczniów do Jezusa celem dowiedzenia
się, czy jest M esjaszem 26). Koniec końców Jan w legendzie
pozostał tern, czem rzeczywiście b y ł: pełnym surow ości po
przednikiem, nakazującym pokutę przed radosnem zjawieniem
się oblubieńca, prorokiem, który zapow iadał nastanie króle
stw a bożego i umarł, nie ujrzaw szy go. Istnym olbrzymem
nastającego chrześcijaństw a był ów człowiek dziwny, ż y 
w iący się szarańczą i dzikim miodem, surow y sędzia nie
sprawiedliw ości ; był on piołunem, który przygotow ał usta do
słodyczy królestw a bożego. Ścięty za nam ow ą Herodjady,
poczyna szereg chrześcijańskich m ęczenników ; on pierw szy
św iadczy o nowej wierze. Umysły, pogrążone w doczesności,
ujrzały w nim swego w roga; przeto nie dopuściły, aby żył
dłużej. Okaleczone jego zwłoki, leżące na progu chrześcijań
stw a, znaczą krw aw o drogę, po której następnie tylu innych
kroczyć miało.
Szkoła Jan a nie zginęła razem ze sw ym założycielem.
Istniała jeszcze czas jakiś niezależnie od szkoły Jezusa i po
zostaw ała z tą ostatnią w dobrych stosunkach. Jeszcze wiele
lat po śmierci obydwóch m istrzów przyjm ow ano chrzest Jana.
Byli tacy, którzy jednocześnie należeli do jednej szkoły i do
drugiej, jak n. p. sław ny Apollos, w spółzaw odnik Paw ła —
około 50 r. naszej ery — a także bardzo wielu chrześcijan
z E fe z u 27). W roku 58 Józef Flaw jusz przyłączył się do
25) Mat. III, 14 i nast.; fcukaszIII, 16; Jan I, 15 i nast.; V, 32— 33.
26) Mat. XI. 2 i nast.; Łukasz VII, 18 i nast.
27) Dzieje Apost. XVIII, 25; XIX, 1 — 5.

Porów. Epifan. A dv. haer K
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szkoły pewnego ascety imieniem B anu-8), który wykazywał
wiele podobieństwa z Janem i może wyszedł nawet z jego
szkoły. Żył w pustyni29), odziewał się liśćmi, żywił się
korzonkami i dzikiemi owocami, dniem i nieraz nawet nocą
po kilka razy biorąc chrzest zimnej wody, aby się oczyścić.
Tych samych praktyk trzymał się Jakób, zwany »Bratem Pana« (może legenda pomieszała imiona)30). Później, bo
około 80 r., baptyści rozpoczynają spory z chrześcijanami
zwłaszcza w Azji Mniejszej. Zdaje się, że Jan ewangielista
toczy z nimi jakąś ukrytą walkę31). Zdaje się także, że jeden
z poematów sybillińskich jest dziełem tej szkoły32). Co się
tyczy sekt Hemerobaptystów, Baptystów, Elcezaitów {Sabejczycy, Mogtasila pisarzy arabskich)33), których w drugiem
stuleciu pełno było w Syrji, Palestynie, Babilonji, a których
resztki dziś jeszcze odnaleść można w postaci Mendaitów,
zwanych »chrześcijanami świętego Jana«, to raczej przypu
ścić należy, iż powstały samorodnie, podobnie jak szkoła
Jana, niż że wprost od niej pochodziły. Prawdziwa szkoła
Chrzciciela, przez pół zlawszy się w jedno z chrześcijań
stwem, stała się potem drobną sektą heretycką, a wreszcie
całkiem wygasła. Jan rozumiał doskonale, jaką drogą pójdzie
przyszłość. Gdyby się był dał unieść małostkowemu uczuciu
współzawodnictwa, byłby dziś zapomniany śród niezliczonej
ilości ówczesnych sekciarzy. Przez zaparcie się siebie okiyty
został chwałą i zyskał całkiem wyjątkowe stanowisko w re
____________
ligijnym panteonie ludzkości.
*•) Vita, 2.
s9) Czy byłby to ów Bunai, którego Talmud babiloński (San hedrin ,
43 a) wylicza pomiędzy uczniami Jezusowymi?
s0) Hegesyppos, u Euzeb. H. E . II, 23.
st) Ewang. I, 26, 33; IV, 2; I List, V, 6. Porów. Dzieje Apost. X, 47.
3S) Księga IV. Patrz zwłaszcza od wiersza 157.
8J) Przypominam, że wyraz »Sabejczycy« jest pochodzenia arabskiego
i znaczy tyle, co »baptyści«. To samo znaczenie posiada arabski wyraz
»Mogtasila*.

ROZDZIAŁ XIII.
Pierwsze próby w Jerozolimie.

Prawie corocznie Jezus wybierał się na święta Paschy
do Jerozolimy. Bliższych szczegółów, tyczących się tych po
dróży, nie mamy, gdyż synoptycy nie wspominają o nich ł),
a wiadomości, podane w ewangielji Jana, są bardzo nieja
sne *). Prawdopodobnie jednak najważniejszy pobyt Jezusa
w Jerozolimie przypada na rok 31 i to na pewno już po
*) Są. tam niejasne supozycye (Mat. XXIII, 37; Łukasz XIII, 34). Syno
ptycy znają stosunek Jezusa do Józefa z Arymatei równie dokładnie, jak np.
do Jana. Prócz tego Łukasz (X, 38— 42) zna całą rodzinę z Betanji; o po
dróżach Jezusa, wyszczególnionych w czwartej ewangielji, ma on bardzo słabe
wyobrażenie (IX, S I — 54). Niektóre mowy Jezusa przeciw Faryzeuszom i S a
duceuszom miały być wygłoszone przez Jezusa wedle synoptyków w Galilei,
tymczasem z wszystkiego wynika, że mogły być wygłoszone tylko w Jerozo
limie. Z resztą rzekomo ośmiodniowy pobyt Jezusa w stolicy je st zbyt krótki,
aby się dały w nim pomieścić wszystkie zdarzenia od chwili przybycia aż do
śmierci.
*) Dwie pielgrzymki są podane dokładnie (Jan II, 13 i V, 1), nie mó
wiąc o ostatniej (VII, 10), z której Jezus już do Galilei nie wrócił. Pierw 
sza pielgrzymka przypada na czasy, kiedy jeszcze Jan chrzcił, a więc na
święta Paschy roku 29. Ale szczegóły tej podróży dotyczą pielgrzymki p ó 
źniejszej (porów, zwłaszcza Jan II, 14 i nast., Mat. XXI, 12 — 13; Marek,
XI, 15 — 17; Łukasz XIX, 45 — 46). W tych rozdziałach ewangielji Jana
została niezawodnie przestawiona chronologja; albo też, co właśnie je st pra
wdopodobniejsze, fakty odnoszące się do różnych podróży zostały ze sobą
pomieszane.
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śmierci Jana. Wielu uczniów podążyło tam za nim. Chociaż
Jezus nie przykładał wielkiej w agi do tych pielgrzymek, nie
chciał jednak postąpić wbrew zw yczajom żydowskim , które
w tedy jeszcze zachow yw ał. Zresztą podróże te były dla niego
w ażne, gdyż czuł, źe dla odegrania roli pierwszorzędnej musi
judaizm zaatakow ać w samem środowisku, t. j. w Jero
zolimie.
Ale drobna ta grom adka galilejska nie czuła się sw ojsko
w owem mieście. Jerozolima była w tedy mniej więcej tern
samem, czem jest d z iś : miastem pedanterji, zaciętości, sporów ,
nienawiści i małoduszności. F anatyzm doszedł tu do rozm ia
rów niebywałych a co chwila pow staw ały jakieś zaw ieruchy
religijne. Miastem rządzili F aryzeusze; oddaw ano się w yłą
cznie studjow aniu Zakonu, w nikając w najdrobniejsze szcze
góły i upraw iając czystą kazuistykę. T o wyłącznie teologi
czne i kanoniczne wykształcenie bynajmniej nie uszlacnetniało
duszy. Przypominało to zupełnie jałow ą naukę muzułmań
skich fakirów, która w szystkie zagadnienia widzi tylko w me
czecie, jest czystą stratą czasu, czczą djalektyką, nie p rz y 
czyniającą się nic a nic do rozw oju umysłowego. Aczkol
wiek teologiczne ukształcenie w spółczesnego kleru naszego
jest bardzo suche, mimo to nie m ożna go z tamtem porów 
nyw ać, albowiem epoka Odrodzenia wprow adziła do w szyst
kich nauk teologicznych, naw et najbardziej antyspołecznych,
ducha literackiego i dobrą m etodę, nadając scholastyce
w mniejszym lub większym stopniu zabarwienie hum anisty
czne. W iedza żydow skiego uczonego, s o f era czyli pisarza,
była barbarzyńska, była absurdem, nie miała w sobie zupeł
nie pierw iastku moralnego 3). A przytem na nieszczęście do
prow adzała tych, którzy jej trud swój poświęcili, do śmiesznej
pychy. U czony żydowski, nadęty tą pychą, gardził kulturą
s) M ożna m ieć o tem w yob rażen ie z T alm udu, k tóry j e s t ech em ó w c z e 

snej sch o la sty k i ż y d o w sk ie j.
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grecką, podobnie ja k dziś u czo n y M uzułm anin gardzi kultura
europejską, ja k z re sz tą daw niej u c z o n y katolicki gardził w ie
d zą u c zo n y c h św ieckich. Ale najbardziej zn am ienną cechą
sch olastyk i je s t to, że pod jej w p ły w em d u sz a ludzka traci
w szelk ą subtelność, że m a tylko sz a c u n e k dla dziecinnych
łam igłów ek, któ ry m całe życie p o św ię c a i że u w a ż a tę naukę
z a jedynie w łaściw ą dla ludzi, k tó rz y g o d n o ść trak tu ją jak o
rzem iosło 4).
T e n św ia t n ienaw iści m usiał u cisk ać łag o d n e i m iękkie
dusze m ieszk ań có w okolic północnych. Jeru z a le m czy c y g a r
dzili G alilejczykam i, a to pow ięk szało je sz c z e bardziej p rz e 
p a ść m iędzy nimi. N aw et w św iąty n i, do której G alilejczycy
dążyli z takiem utęsknieniem , robiono im różn e trudności.
Ó w w e rse t z LXXXIV P salm u 5) : * obrałem sobie raczej sie
dzieć n a p ro g u dom u B oga m ego« był n a p isa n y ja k g d y b y
dla G alilejczyków . N iegodne k a p ła ń stw o uśm iechało się n a
w idok ich n aiw n ej p obożności, podobnie ja k potem d ucho
w ień stw o w łoskie, któ re się osw oiło z św iętościam i, patrzyło
chłodno i niem al drw iąco n a żarliw o ść p rz y b y ły c h pielgrzy
m ów . G alilejczycy mówili dość p o p su ty m djalektem ; w y m o w a
ich była w a d liw a ; m ieszali ró żn e dźw ięki p rzy d ech o w e, co
w yw o ły w ało liczne nieporozum ienia, k tó re ich n a ra ż a ły n a p o 
śm iew isko *). W k w estjach religijnych u w a ż a n o ich z a p ro 
sta k ó w i ludzi w y k ra c z a jąc y c h przeciw o rto d o k sji7); w y ra 
żenie »głupi ja k G alilejczyk* stało się p rz y sło w io w e m 8). S ą 
dzono i to nie bez słu szn o ści, że p o sia d a ją w krw i swojej
dużo obcych p rzy m ieszek ; w reszcie utarło się m niem anie, że

*) Józef Flaw. A nt. XX, xi, 2.
5 ! Psalm LXXXIII, 11 W ulgaty.
8) Mat. XXVI, 73; Marek XIV, 70;

D zieje A post. II,

7; Talm. Babil.,

E rubin, S3 a i nast.; B ereszyt rabba, 26 c.
7) W yżej wym ieniony ustęp z Erubin.
8) Erubin, 53 b.
Ż yw ot J e z u sa .

U
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z Galilei nie może wyjść żaden prorok9). Wyrzuceni w ten
sposób na samą granicę judaizmu, a może nawet po za mą,
biedni Galilejczycy mogli ostatnie nadzieje swoje pokładać
w owym fałszywie zresztą interpretowanym ustępie ksiąg
Izajasza10): »Ziemia Zabulonowa i ziemia Neftalimowa przy
drodze morskiej za Jordanem, Galilea Poganów; lud, który
siedział w ciemności, widział światłość wielką; a siedzącym
w ciemnościach weszło słońce*. Rodzinne miasto Jezusa
miało bardzo złą opinję. W mowie potocznej istniał zwrot
popularny: »Możeż z Nazaretu być co dobrego.* ).
Ubóstwo przyrody jerozolimskiej jeszcze gorzej usposa
biało Jezusa. Doliny nie posiadają wód, ziemia jest sucha
i kamienista. Horyzont ożywia się jedynie wskutek widoku
na Morze Martwe; zresztą panuje wszędzie zupełna monotonja. Jedno wzgórze Mizpa przykuwa oczy z powodu staro
żytnych wspomnień dziejowych Izraela. Miasto miało za cza
sów^ Jezusa ten sam wygląd, co dziś. Nigdzie nie było po
mników, bo aż do czasów Asmonejczyków Żydzi nie zajmo
wali się zupełnie sztukami pięknemi. Jan Hyrkan począł
miasto upiększać a Herod Wielki zamienił je na jedno z naj
piękniejszych miast Wschodu. Wzniesione przez Heroda bu
dowle mogą rywalizować z najwspanialszemi budowlami sta
rożytności pod względem ogromu, wykończenia bez zarzutu
i doboru m aterjału12). Jerozolimę otaczało w owym czasie
wiele wspaniałych grobowców bardzo oryginalnej struktury13).
W szystkie były w stylu greckim, ale przystosowanym do
żydowskich zwyczajów i zasad. W prowadzoną przez Heroda
») Jan VII, 52.
10) Iz. IX, 1— 2; Mat. IV, 13 ł nast.
lł)
i*)
ls)
świętego

Jan I, 46.
Józef Flaw. A nt. XV, vni—xi; B. J. V, v, 6. Marek XIII 1— 2.
Są. to grobowce Sędziów, Królów, Absalona, Zacharjasza, Józefata,
Jakóba. Porów, opis grobu Machabeuszów w Modiim (I Mach. XIII

27 i nast.).
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ku wielkiemu niezadowoleniu prawowiernych ornamentykę
zwierzęcą wyrzucono, zastępując ją ornamentyką roślinną.
Odżyło to upodobanie starych mieszkańców Fenicji i Pale
styny do kutych w skale grobowców; przystosowano ko
lumny porządku greckiego do tej architektury jaskiniowców.
Jezus, który dzieła sztuki uważał za marność światową, patrzył na te wszystkie budowle niechętnie 1^). Jego bezwzglę
dny spirytualizm i wiara, że stary świat jest skazany na zagładę, sprawiły, że lubował się tylko w tern, co obchodziło
bezpośrednio serce ludzkie.
Za czasów Jezusa Jerozolima posiadała świątynię zu
pełnie nową, na zewnątrz nie całkiem wykończoną. Herod
w roku ‘20 lub ‘21 naszej ery rozpoczął rekonstrukcję, aby
przystosować ją do stylu innych budowli swoich. Nawę zbu
dowano w ciągu ośmnastu miesięcy; kolumnady w ciągu
ośmiu la t 15); ale budowa części bocznych postępowała bar
dzo powoli i została ukończona dopiero na krótko przed
zdobyciem Jerozolimy 16). Jezus widział jeszcze prawdopodo
bnie roboty w toku a patrzył na nie z niechęcią. Nadzieja
długiej przyszłości była niejako zniewagą, rzuconą zapowia
danemu przez niego królestwu. Sięgając wzrokiem dalej, niż
niedowiarki i fanatycy, przeczuwał, że te wspaniałe budowle
będą istniały bardzo krótko 17).
Zresztą świątynia stanowiła cudowną, imponującą całość,
o której obecny haram 18) pomimo swej piękności nie daje
u) Mat. XXIII, 27— 29; XXIV, 1 i nast.; Marek XIII, 1 inast.; Łukasz
XIX, 44; XXI, 5 i nast. Porów. K sięg a Henocha, XCVII, 13— 14; Talm. Bab.
Szabbat, 33 b.
ł5) Józef Flaw. Ant. XV, xi, 5, 6.
16) Tamże XX, ix, 7; Jan II, 20.
1T) Mat. XXIV, 2; XXVI, 61, XXVII, 40;
29; Łukasz XXI, 6; Jan II, 19— 20.

Marek XIII, 2; XIV, 58: XV,

18) Niezawodnie świątynia wraz z otaczającym ją murem stała w miej
scu, gdzie się znajduje dziś meczet Omara i haram t. j. święty dziedziniec,
14*
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wyobrażenia. W dziedzińcach i pod kolumnadami zbierały
sie codziennie liczne tłumy, gdyż miejsce to było dla nich
zarazem świątynią, rynkiem, sądem i wszechnicą. W szyst le
dyskusje religijnych szkół żydowskich, cały wykład kanoni
czny, nawet procesy i spory cywilne - krotko mówiąc całe
życie narodu ogniskowało się tu taj19). Słychać było przez
cały dzień rozgwar argumentacji, wrzały dyskusje, błyskały
sofizmaty i strzelały sprytne zapytania. Świątynia przypomi
nała zupełnie meczet. Rzymianie, względni dla religij obcych,
znajdujących się na ich terytorjum, nie wkraczali do tego
sanctuarium 20) ; greckie i łacińskie napisy wskazywały miej
sca, do których dopuszczani byli nie-żydziS1). Ale z W ieży
Antonji32), głównej kwatery rzymskiej, panującej nad całym
murem, można było widzieć wszystko, co się wewnątrz
działo. Policję w świątyni sprawowali Żydzi; przełożony
świątyni czuwał nad wszystkiem, wydawał rozkazy, kiedy
podwoje otwierać lub zamykać, pilnował, aby nikt do wnę
trza nie wchodził z laską, z obuwiem zakurzonem, z pakun
kami albo celem skrócenia sobie drogi»). Szczególniej zw ra
cano’ na to uwagę, aby nikt nie wchodził do kolumnady
okalający meczet. Poziom haramu,

p r z y n a jm n ie j

w

niektórych miejscach z wła-

szw a la m , gdzie dziś żydzi przychodź, piakać, je s t praw dopodobne fundamentem świątyni Heroda.
w) fcukasz II, 46 i nast.; Miszna, Sanhedryn, X, 2.
90 ) Swetonjusz, Aug. 93. (»Co do obcych obrzędów jak dla starożytno
ścią i wziętością znajomych miał (Oktawjan August) największe uszanowanie,
ab dla innych p o g a r d ,.. Wnuka Kaja, Ze p rz ejeż d ż ają ju d e , w jerozohm .e
się nie modlił, bardzo pochwalił*).
« r v v 2- VI II
9i) Filon, Legatio ad Caium § 31; Józef Flaw. B. J. V, y, 2, VI, U,
4, Dzieje Apost. XXI, 28.
99) W stronie północnej haramu widać jeszcze wyraźne ślady W ie.y
A° t0 ” » ) Miszna,
XI, 16.

kol,IX, 5; Talmud Babiloński
em
B

b;

Marek
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w ew nętrznej, będąc nieczystym w znaczeniu rytualnem. Dla
kobiet było przeznaczone zupełnie osobne miejsce.
W czasie pobytu w Jerozolimie Jezus spędzał tu całe
dni. Na święta napływ ały do m iasta tłumy ludu. Po dziesię
ciu lub dwudziestu stawrało na jednej kw aterze, żyjąc w owym
rozgwarze, który się tak podoba ludziom W sc h o d u 24). Jezus
ginął w tłumie a skupiona dokoła niego grom adka biednych
Galilejczyków nie zw racała na siebie niczyjej uwagi. Czuł
niezawodnie, że znajduje się tu w wrogim dla siebie świecie,
który będzie miał dla niego jedynie pogardę. W szystko, na
co patrzył, napełniało go niechęcią. Świątynia, jak wszelkie
licznie odwiedzane święte p rz y b y tk i, przedstaw iała widok
mało budujący. W skutek charakteru kultu była zapełniona
różnemi rzeczami, które działały odrażająco, w rzał tam zw ła
szcza handel, rozstaw iający wzdłuż muru istne kram y odpu
stow e. Sprzedaw ano tam zw ierzęta przeznaczone na ofiary;
stały stoliki w ekslarzy; niekiedy zdaw ało się, że świątynia
zam ienia się w bazar. Niższa służba pełniła sw e obowiązki
prawdopodobnie w sposób równie niereligijny, jak zakrystjanie
w' kościołach w szystkich czasów . Tego rodzaju profanacja
i roztargnienie przy spełnianiu św iętych obrządków musiały
obrażać religijne uczucie Jezusa, nieraz naw et przesadnie
sk ru p u latn e23). Odzywał się, że dom modlitwy zamieniono
n a istną jaskinię zbójców. Pewnego dnia — jak mniemają —
miał się naw et unieść gniewem, uderzyć na szachrajów i po
przew racać im stoliki26). W ogóle nie bardzo lubił świątynię.
Kult, jaki sobie umyślił dla swego Ojca, nie miał nic w spól
nego z temi rzeziami. Czuł w stręt do w szystkich tych sta2i)

Jó z ef Flaw .

B.

.7, II, xiv, 3; VI, ix, 3; P orów . Psalm CXXXIII (V ulg.

CXXXII).
s5i M arek XI, 16: »Ani dopuścił, aby miał k to nieść naczynie p rzez k o 
ściół*.
**> Mat. XXI, 12 i nast.; Marek XI, 15 i n a s t,; Łukasz X!X, 45 i nast.
Jan II, 14 i nast.
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rych zwyczajów i trzeba go było zmuszać, aby się im pod
dał. Zresztą świątynia, czyli miejsce po niej, budziła uczucia
religijne tylko śród tych chrześcijan, którzy byli Żydami. Pra
wdziwi nowatorzy uczuwali tam zawsze wstręt. Konstantyn
i pierwsi chrześcijańscy cesarze nie tknęli dźwigniętych na
tern miejscu pogańskich budowli H adrjana27). Natomiast
nieprzyjaciele chrześcijan, jak np. Juljan, zwrócili na nie uw a
gę 28). Gdy Omar wjechał do Jerozolimy, z nienawiści ku
Żydom umyślnie zanieczyszczono miejsce, na ktorem stała
św iątynia29). Dopiero Islam — rodzaj wskrzeszonego judai
zmu w formie semickiej — przywrócił świątyni dawną cześc.
Miejsce to było zawsze niechrześcijańskie.
Pycha Żydów napełniała Jezusa niechęcią i obrzydziła
mu pobyt w Jerozolimie. W miarę, jak rosły wielkie idee
w Izraelu, kapłaństwo upadało. Dzięki synagodze wykładacze pisma i uczeni wzięli górę nad kapłanami. Ci ostatni
znajdowali się tylko w Jerozolimie a i tu ograniczono ich
działalność wyłącznie do spełniania rytualnych obrządków,
podobnie jak w niektórych krajach, gdzie proboszczowie k a
toliccy nie mają prawa wygłaszać kazań; przewyższał ic
znaczeniem mówca synagogi, kazuista, s o f er, czyli uczony
w piśmie, choć ten ostatni był na wskroś świeckim człowie
kiem. Ludzie biegli w Talmudzie nie byli kapłanami, ale owoczesnymi uczonymi. W yższe duchowieństwo posiadało pra
wdopodobnie u ludu duże znaczenie, ale bynajmniej nie zaj
mowało stanowiska przodującego w ruchu religijnym. Arcy
kapłan, którego godność już Herod ograniczył90), stawał się
coraz bardziej urzędnikiem rzym skim 31), którego usuwano,
»7) Itin . a B u rdig. H ierus., str. 152 (wyd. Schotta); św. Hieronim, In
II. 8, in Mat. XXIV, 15.
I8) Amonian Marcellin XXIII, 1.
*») Entychius, Ann. II, 286 i nast. (Oxford 1659).
»®) Józef Flaw. A nt. XV,
si) Tamże XVIII, n.

iii,

1, 3.
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aby inni mogli także korzystać z tego zyskownego miejsca.
Jako przeciwnicy Faryzeuszów, owych świeckich Gorliwców,
prawie wszyscy kapłani byli Saduceuszami, to znaczy człon
kami owej sceptycznej arystokracji, która utworzyła się przy
świątyni, żyła z ołtarza, ale go nie szanow ała32). Kasta ka
płańska do tego stopnia odbiegła od poczucia narodowości
i wielkich dążeń religijnych ludu, że nazwa Saduceusz (sadoki), oznaczająca pierwotnie członka rodziny kapłańskiej Sadok, stała się teraz równoznaczną z określeniem »mateijalista« lub »epikurejczyka
Od czasów panowania Heroda Wielkiego począł jeszcze
gorszy czynnik wpływać na korupcję wyższego duchowień
stwa. Herod zakochał się w Marjamie, córce niejakiego Szy
mona, syna Boetusa z Aleksandrji; chcąc się z nią oże
nić — około roku 28 przed naszą erą — musiał teścia no
bilitować i wynieść na jakąś odpowiednią godność, więc go
uczynił arcykapłanem. Ta intrygancka rodzina nie wypusz
czała ze swych rąk arcykapłaństwa przez trzydzieści pięć
la t33). Złączona z rodziną panującą ścisłymi węzłami pokre
wieństwa, straciła ów przywilej dopiero po usunięciu od rzą
dów Archelaosa, lecz już w r. 42 naszej ery odzyskała go
znowu, gdy Herod Agrypa na pewien czas odbudował dzieło
Heroda Wielkiego. Wtedy pod nazwą Boethusim utworzyła
się nowa arystokracja kapłańska3*), bardzo światowo uspo
sobiona, mało nabożna, zmieszana ostatecznie w jedno z Sadokitami. Talmud i pisma rabinistyczne nazywają Boethusim
niedowiarkami i łączą ich z Saduceuszami35). Tym sposo3*) Dzieje Apost. IV, 1 i nast.; V, 17; Józef Flaw. A nt. XX, ix, 1; P irk e
Aboth, I, 10.
8*) Józef Flaw. A n t. XV, ix, 3; XVII, vi, 4; XIII, 1; XVIII, i, 1- II 1*
XIX, Ti, 2; VIII, 1.
M) Nazwę tę spotykamy wyłącznie w pismach żydowskich.
>Herodjanie« z ewangielji są tu Boethusim.

Sądzę, że

35) Traktat Abot N atan, 5; Soferim , III, 5; Miszna, Menachot, X, 3;
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bem utworzył się przy świątyni rodzaj »rzymskiej kurji«,
żyjącej z polityki, mało się chylącej do religijnych ekscesów,
obawiającej się ich nawet, nie chcącej nic wiedzieć o róż
nych świętych osobistościach i nowatorach, gdyż z istnieją
cego stanu rzeczy ciągnęła korzyść. Ci epikurejscy kapłani
nie odznaczali się gwałtownością Faryzeuszów , piagnęli
tylko żyć w spokoju; ich chłodna obojętność i niereligijnośc
oburzała Jezusa. Te różnice dzieliły Faryzeuszów i kapłanów
na dwie partje; natomiast łączyła ich niechęć do Jezusa. Je
zus był tu jednak obcy, nie posiadał znaczenia, musiał więc
przez długi czas kryć się ze swem niezadowoleniem i mógł
najwyżej zwierzać się ze swych uczuć zaufanej gromadce,
która tu za nim przybyła.
Przed ostatnim a najdłuższym pobytem w Jerozolimie,
który się zakończył jego śmiercią, Jezus usiłował zdobyć so
bie słuchaczy. Więc przemawiał; stał się głośnym; zastana
wiano się nad niektóremi zdarzeniami, które uchodziły za
cuda. Ale to wszystko nie doprowadziło do założenia w Je
rozolimie jakiegoś kościoła, ani mu tam nie zjednało uczniów.
Dobrotliwy nauczyciel, przebaczający wszystkim, którzy go
pokochali, nie mógł znaleść odgłosu w tern sanktuarjum
czczych kłótni i przestarzałych ofiar rytualnych. Nawiązał
tylko stosunki z pewnemi osobistościami, które mu się póź
niej przydały. Prawdopodobnie wtedy poznał się z ową roTalmud Babiloński, Szabbat, 118 a. W księgach talmudycznych mieszają się
nazwy Boethusim , Saduceusze a także M inim (heretycy). Porów. Tosyfta
Joma, 1; w Talmudzie jeroz. ten sam traktat, I, 5; w Talmudzie babiloń
skim ten sam traktat, 19 b; Tosyfta, S u kka , III; w Talmudzie Babil. ten
sam traktat, 43 b; to samo 48 b; Tos. Rosz h a sza n a ; I, w Miszme ten
sam traktat II, 1; Talm. Jer. ten sam traktat 11, 1; Talm. Babil. ten sam tra
ktat 22 b; Tos. Menachot, X; w Misznie ten sam traktat X, 3; Talm. Babil.
ten sam traktat 65 a; Miszna Chagiga, II, 4 i M e g illa t Taanit I; Tos. Jadam i,
II; w Talm. Jer. Baba B a łh ra , VIII, 1; Talm. Babil. ten sam traktat 115 b
Megillat Taanit V.
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dziną z Betanji, która w czasie prób, przez jakie przechodził
w ostatnich miesiącach swego życia, tyle mu dodawała po
ciechy. Dość jednak wcześnie zwrócił na siebie uwagę nie
jakiego Nikodema, zamożnego Faryzeusza, członka Synhedrjonu, człowieka bardzo poważanego w Jerozolimie 36). Ten,
jak się zdaje, był człowiekiem uczciwym i szczerym; młody
Galilejczyk pociągał go. Ale nie chcąc się kompromitować,
odwiedzał go nocami; miał nawet z nim raz długą rozmo
wę 37). Jezus wywarł na nim niezawodnie wrażenie korzystne;
bronił go potem w kole Faryzeuszów 38), a po śmierci zajął
się żywo losem zwłok 39). Nikodem nie został chrześcijaninem;
zajmując stanowisko wybitne, nie chciał się przyłączyć do
ruchu rewolucyjnego, nie posiadającego znakomitych zwo
lenników. Dla Jezusa żywił bezwarunkowo szczerą przyjaźń
i wyświadczył mu wiele usług, choć nie zdołał uchronić go od
śmierci, której wyrok w epoce, do której obecnie dotarliśmy,
był już niemal napisany.
Ze sławnymi uczonymi owych czasów Jezus, jak się
zdaje, żadnych nie utrzymywał stosunków. Hillel i Szamaj
już nie żyli; do największych powag zaliczano Gamaliela,
wnuka Hillela. Był to człowiek wolnomyślny, światowiec, lu
bił nowoczesne nauki, a stosunki, w jakich się obracał, uspo
sabiały go tolerancyjnie40). W przeciwieństwie do pełnych
pruderji Faryzeuszów, którzy chadzali z zakrytemi twarzami,
36) Zdaje się, że to o nim mowa w Talmudzie babil, T a a n it, 20 a;
G ittin 56 a; K etubot 66 b; traktat Abot N atan VII; Midrasz rabba, E/ca
64 a. Ustęp z T aan it identyfikuje go z Bunaj, który wedle Sanhedrynu
był uczniem Jezusa. Ale trudno mniemać, aby Bunaj był owym Banu, o któ
rym mówi Józef Flawjusz.
37) Jan III, 1 i nast.; VII, 50; nie ulega wątpliwości, że tę rozmowę
skomponował Jan.
38) Jan VII, 50 i nast.
39) Jan XIX, 39.
40) Miszna. B aba m etsia V, 8; Tal. Babil., Sota, 49 b.

albo z zamkniętemi oczami, spoglądał na kobiety chętnie,
nawet na poganki41). Ponieważ stał blisko dworu, więc tra
dycja mu to darowała, jak również i znajomość greczyzny 42).
Po śmierci Jezusa wygłaszał bardzo umiarkowane sądy o no
wej sekcie48). Święty Paweł wyszedł z jego szkoły 44). Pra
wdopodobnie jednak sam do niej nigdy się nie przyłączył.
Po powrocie z Jerozolimy prześladuje Jezusa wyłącznie
jedna myśl: ze starym żydowskim kultem zgody być nie
może. Przeciwnie, koniecznie teraz trzeba położyć koniec
owym wstrętnym ofiarom, poskromić bezbożnych a pysznych
kapłanów i wogóle znieść Zakon. Odtąd Jezus występuje
względem judaizmu nie jako reformator, lecz jako wywroto
wiec. Niektórzy zwolennicy idei mesyanistycznej wygłosili już
zresztą zdanie, że Mesjasz stworzy nowy Zakon, który bę
dzie obowiązywał na ziemi45). Esejczycy, których trudno na
wet uważać za Żydów, ochłodli również dla żydowskiej
świątyni i żydowskich obyczajów. Ale były to bądź co bądź
jednostki; jawnie nikt nie miał odwagi wystąpić. Jezus pierw
szy to uczynił mówiąc, że od niego a raczej od Jana Zakon
przestał obowiązywać46). Jeżeli niekiedy używa wyrażeń ła
godniejszych 47), to tylko dlatego, aby z przesądami nie wal
czyć zbyt gwałtownie. Doprowadzony do ostateczności jaw 
nie oświadczył, iż nie uznaje więcej Zakonu. W yraża przy41) Talm. jer. B erakot, IX, 2.
42) Ustęp Soia, cytowany wyżej iBaba K a m a

83 a.

43) Dzieje Apost. V, 34 i nast.
44) Dzieje Apost. XXII, 3.
« ) Orac. sib. III, 573 i nast.; 715 inast.;756— 58.

Porów. Targum

Jonatana, Iz. XII, 3.
46) Łuk. XVI, 16. Mniej jasny jest ustęp u Mateusza (XI, 12— 13), ale
wyraża to samo.
47) Mat. V, 17— 18. (Porów. Talm. babil., Szabbat 116 b). Ustęp ten
nie stoi w sprzeczności z ustępami, wykazującemi konieczność zniesienia Za
konu. Głosi tylko, że w Jezusie spełniły się wszystkie postaci Starego zakonu.
Porów. Łuk. XVI, 17.
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tem myśl swoją w dosadnych obrazach: »Żaden nie wprawuje łaty sukna nowego w szatę wiotchą. Nikt nie leje wina
młodego w stare statki« 48). To jego czyn jako nauczyciela
i twórcy. Wzgardliwe inskrypcje głosiły, że świątynia jest
zamknięta dla nie-źydów; Jezus o takim przepisie nie chce
nic wiedzieć. Małoduszne, twarde, nielitośne prawo miało być
wydane wyłącznie dla synów Abrahama. Jezus twierdzi, źe
każdy człowiek o zamiarach uczciwych, każdy, kto go po
kocha i przygarnie, jest synem A braham a49). Pycha krwi,
jak się zdaje, jest odtąd jego największym wrogiem, którego
chce koniecznie poskromić. Krótko mówiąc Jezus nie jest
Żydem. On już jest rewolucjonistą w stopniu najwyższym;
wzyw a wszystkich ludzi do jednego kultu, opartego na idei,
że wszyscy są dziećmi Boga. Głosi praw a ludzkości a nie
prawa Żydów, religję ludzkości a nie religję Żydów, odro
dzenie i wolność ludzkości, a nie Ż ydów 50). Jakże daleko
odbiegliśmy od takiego Judasza Gaulonity albo Mateusza Margalosa, podburzającego do rewolucji w imię Zakonu! Religja
człowieczeństwa została oparta nie na krwi, ale na sercu.
Mojżesz został zwyciężony; świątynia nie ma prawa istnieć
dłużej, skazana jest nieodwołalnie na zagładę.

48) Mat. IX, 1 6 - 1 7 ; Łuk. V, 36 i nast.
" ) Łukasz XIX, 9.
5«) Mateusz XXIV, 14; XXVIII, 19; Marek XIII, 10; XVI, 15; Łukasz.
XXIV, 47.

ROZDZIAŁ XIV.
Stosunek Jezusa do Pogan i Samarytanów.

Dzięki takim zasadom potępiał wszystko, co nie było religją serca. Stał się śmiertelnym wrogiem bezdusznych for
mułek św iętoszków 1), surowych praktyk i chęci zbawienia
duszy przez hypokryzję i udawanie. Nie zachowywał po
s tó w 2). Nad składanie ofiar stawiał wyżej przebaczenie win
bliźniemu3). Cały jego Zakon to — ukochanie Boga, miło
sierdzie względem ludzi, darowanie win winowajcom 4). To
zupełnie nie jest w duchu kapłańskim. Kapłan żąda zawsze
ofiar publicznych, gdyż niemi urzędowo kieruje, potępia tedy
modlitwę prywatną, gdyż prowadzi do obycia się bez niego.
Próżno szukalibyśmy w ewangielji jakichś ceremonji zaleco
nych przez Jezusa. Nawet chrzest ma dla niego znaczenie
drugorzędne5). A gdy chodzi o modlitwę, to powiada tylko,
iż powinna płynąć z serca. Niektórzy mniemali, co się tak
często zdarza, że gdy brak słabym duszom prawdziwej mi
łości dobra, to mogą ją zastąpić dobrą wolą; sądzili, iż osią
gną królestwo niebieskie, jeżeli będą wołali »rabbi, rabbi!*
1) Mat. XV, 9.
*) Mat. IX, 14; XI, 19.
3j Mat. V, 23 i nast.; IX, 13; XII, 7.
*) Mateusz XXII, 37 i nast.; Marek
i następne.
») Mat. III, 15; I Kor. I, 17.

XII,

28 i nast.;

Łukasz X, 25
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Skarcił ich Jezus, mówiąc, źe religja jego polega na dobrych
u c z y n k a c h 6). Często przytaczał z Izajasza: »Lud czci mnie
wargam i, ale serce jego daleko jest odemnie« 7).
Cały gmach Faryzeuszow skiej skrupulatności i pomysło
w ości opierał się głównie na sabacie. T a stara i znakomita
instytucja daw ała powód do niecnych kazuistycznych sporów,
sam a zaś stała się źródłem przesądów 8). Mniemano, że n a
w et przyroda święci sza b as; źródła, bijące perjodycznie,
uznano za sabatow e 9). Na tym punkcie Jezus najsilniej z a 
atakow ał swoich przeciwników 10). Publicznie naruszał prze
pisy tyczące św ięcenia sabatu a na zarzuty odpowiadał z sub
telną ironją. Ale jeszcze słuszniej potępiał cały szereg now ych
praktyk, które tradycja dodała do praktyk przepisanych przez
Zakon, czem się najbardziej pysznili dewoci. Karcił bez lito
ści ablucje i m ędrkow ania o rzeczach czystych lub nieczy
stych. W ołał do obrońców tych ablucyj: »Czy możecie zmyć
w asze dusze? Nie to, co człowiek spożyw a, czyni go nie
czystym , ale to, co pochodzi z jego serca*. Faryzeusze, sze
rzący podobne nauki, stali się też celem jego pocisków.
O skarżał ich, że popsuli Zakon dodatkami, że wymyślili ró 
żne przepisy, aby wodzić ludzi do grzechu: »Ślepi wodzowie,
strzeżcie się, abyście nie popadli w doły nagotow ane. Rodzie
jaszczurczy*, dodawał, »jakoż możecie m ówić rzeczy dobre
będąc złymi? Zadajcie kłam przysłow iu: »z obfitości serca
mówią usta« n ).
«) Mat. V II, 21; Łuk. VI, 46.
7) Mat. XV, 8; Marek VII, 6. Porów . Izaj. XXiX, 13.
8) Patrz przedew szystkiem traktat Szabbat w Misznie i Księgę Jubileu
szów (przekład z etjopskiego w Jahrbucher Ewalda, rok 2 i 3), roz. L.
9) Józef. Flaw. B. J. VII, v, 1; Plinjusz H . N . XXXT, 18. Por. Thom
son The L a n d an d the B ook , I, 406 i nast.
10) Mat. XII, 1— 14; Marek II, 2 3 — 28; Łuk. VI, 1 - 5 ; XIII, 14 i nast..
XIV, 1 i nast.
u ) Mat. XII, 34; XV, 1 i nast. 12 i nast.; XXIII w cał.; Marek VII, l
i nast.; 15 i nast.; Łuk. VI, 45; XI, 39 i nast.
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Nie znał dostatecznie pogan, aby się spodziewał, że na
wracając ich zbuduje coś trwałego. W Galilei żyło ich wielu,
ale, jak się zdaje, kultu oficjalnego i zorganizowanego ku
czci fałszywych bogów nie mieli12). Kult ten w całej świe
tności swojej mógł był Jezus oglądać w krajach Tyru i Sy
donu, w Cezarea Filippi i Dekapolis 13). Ale nie zwracał na
to uwagi. Nigdy też nie postrzegamy w nim tej udręczającej
pedanterji Żydów owoczesnych, tych deklamacji przeciw
bałwochwalstwu, stanowiących wysoce znamienny rys jego
współwyznawców od czasów Aleksandra, co wypełnia całą
np. »Księgę M ądrościl4). U pogan raziło go nie bałwochwal
stwo, ale ich charakter niewolniczy15). Młody żydowski de
mokrata, a pod tym względem brat Judasza Gaulonity, on,
który nie znosił innego pana nad Boga, czuł się bardzo zgor
szonym na widok czci, jaką otaczano władcę, słysząc kłam
liwe tytuły, jakimi go obdarzano. Z wyjątkiem tego jednego
był on zresztą w zetknięciu się z poganami zawsze dla
nich pełen względności. Niekiedy tak się odzywał, iż można
było mniemać, że bardziej opiera swoje nadzieje na nich, niż
na Ż ydach16). Królestwo Boże ma zostać ich udziałem. >Gdy
pan winnicy niezadowolony jest z winiarzy, co czyni wtedy?
Winnice najmie innym winiarzom, którzy mu oddawać będą

n ) Według mego mniemania, galilejscy poganie mieszkali głównie
na pograniczu, to jest w Kades; ale serce krainy, z wyjątkiem Tyber
jady, było zupełnie żydowskie. Granica, na której kończą, się ruiny świątyń a zaczynają, synagogi, dziś jeszcze jest widoczna na wysokości jeziora
Hule (Semechonitis). Ślady rzeźby pogańskiej, odkrytej rzekomo w TellHum, budzą, wątpliwości. Pobrzeże a zwłaszcza miasto Akka, nie należą
do Galilei.
13) Patrz rozd. VIII (pod koniec).
u ) Roz. XIII i nast.
15) Mat. XX, 25; MarekfX, 42; Łukasz XXII, 25.
18) Mat. VIII, 5 i nast.; XV, 22 i nast.; Marek VII, 25 i nast.; Łukasz
IV, 25 i nast.
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pożytki17). Jezus musiał tem bardziej iść za tą myślą, gdyż
wedle wyobrażeń żydowskich nawrócenie pogan było jedną
z najpewniejszych wskazówek przyjścia M esjasza18). W e
dług jego nauki w królestwie niebieskiem usiądzie za stołem
z Abrahamem, Izaakiem i Jakóbem, wielu, przybyłych z czte
rech stron świata, gdy tymczasem prawowici dziedzice kró
lestwa będą odrzuceni19). Wprawdzie możnaby nieraz mnie
mać, iż udzielał uczniom swoim wręcz przeciwnych wska
zówek, że polecał im głosić zbawienie tylko prawowiernym
żydom 20). Odzywa się o poganach w sposób, który odpo
wiadał uprzedzeniom Ż ydów 21). Ale też i nie wolno nam
zapominać, że jego uczniowie, którzy z powodu małodusz
ności przywiązywali jeszcze pewne znaczenie do pochodze
nia, więc i do nazwy *synowie Abrahama*, słowa mistrza
wykładali i wyjaśniali na swój sposób. A i to możliwe, że
Jezus w tej materji wygłaszał różne zdania, podobnie jak
Mahomet w Koranie raz mówi o Żydach z wielkim szacun
kiem, innym razem znowu odzywa się o nich bardzo su
rowo, co zależało od mniejszej lub większej nadziei pozy
skania ich. W istocie tradycja przekazała nam dwie wręcz
przeciwne sobie zasady, których miał się trzymać Jezus przy
nawracaniu: »Kto nie jest przeciwko nam, za namijest«. —
»Kto nie jest ze mną, przeciwko mnie jest« 22). Tam, gdzie
wre walka namiętna, sprzeczności podobne są nieuniknione.
To jest wszelako pewne, że pomiędzy jego uczniami
n) Mat. XXI, 41, Marek XII, 9; fcuk. XX, 16.
18) Iz. II, 2 i nast; LX; Amos IX, 11 i nast.; Jerem. III, 17; Malach,
I, 11; Tob. XIII, 13 i nast.; Orac. Sibyl. III, 715 i nast. Porów. Mat. XXIV,
14; Dzieje Apost. XV, 15 i nast.
19) Mat. VIII, 11 — 12; XXI, 33 i nast.;
XXII, 1 i nast.
20) Mat. VII, 6; X, 5— 6; XV, 24; XXI, 43.
21) Mat. V, 46 i nast.; VI, 7, 32; XVIII, 17; Łukasz VI, 32 i nast.
XII, 30.
22} Mat. XII, 30; Marek IX, 39; Łuk. IX, 50; XI, 23.
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znajdowali się tacy, których Żydzi nazywali »Hellenami* 23).
Słowo to miało w Palestynie różne znaczenia. Oznaczało
Pogan, także Żydów mówiących po grecku i żyjących śród
p o g an 24), wreszcie pogan z pochodzenia, ale nawróconych
na judaizm 25). Prawdopodobnie ten ostatni rodzaj sympaty
zował z Jezusem 26). Przejście na judaizm miało wiele sto p n i;
wszelako nawróceni zawsze byli uważani za coś niższego od
Żydów z urodzenia. Ci, o których tu jest mowa, nazywali
sie »prozelici bramy* albo »ludzie bogobojni*, przyjęli prawo
Noego a nie M ojżesza27). Prawdopodobnie też wskutek tego,
że Żydzi ich poniżali, Jezus zbliżył się do nich i przygarnął
ich do siebie.
Tak samo rzeczy stały z Samarytanami. Niby w ysepka,
otoczona przez dwie największe żydowskie prowincje (Judeę
i Galileę), Samatja tworzyła w Palestynie rodzaj państwa
w państwie, gdzie istniał prastary kult Garyzymski, współ
zawodnik Jerozolimskiego. T a biedna sekta, nie posiadająca
ani geniuszu, ani organizacji uczonych, jak właściwy judaizm,
doznawała ze strony Jeruzalemczyków bardzo surowego
obejścia 28). Traktowano ich jak Pogan, tylko z większą je
szcze nienawiścią29). Przez samą opozycję Jezus był im
przychylny. Nieraz wolał Samarytanów niż prawowiernych
Żydów. A jeżeli innym razem, jakgdyby zakazywał uczniom
*») Józef Fiaw. mówi to wyraźnie (A n t. XVIII, III, 3). Porów. Jan VII,
35; XII, 2 0 — 21.
2i) Talmud jeroz. Sota VII, 1.
®5) Patrz zwłaszcza u Jana VII, 35; XII, 20; D zieje Apost. XIV, 1, XVII,
4; XVIII, 4; XXI, 28.
®8) Jan XII, 20; Dziele Apost. VIII, 27.
27) Miszna, Baba metsia, IX , 12; Tałm. babil. Sanh. 56 b; Dzieje A post.
VIII, 27; X, 2, 22, 35; XIII, 16, 26, 43, 50; XVI, 14; XVII, 4, 17; XVIII, 7,
Galat. II, 3; Józef Flawjusz A nt. XIV, vn, 2.
28) K azn odzieja L, 2 7 - 2 8 ; Jan VIII, 48; Józ. Flaw. A nt. IX, xiv, 3;
XI, vHi, 6; XII, v, 5; Talm. jer. Aboda Z a ra V, 4; Pesackim I, 1.
29) Mat. X, 5; fc«k. XVII, 18; Porów. Talm. Babil. Cholin 6 a.
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pouczać ich, gdyż przeznaczył sw oją ewangielję dła praw 
dziw ych 30) Żydów, to prawdopodobnie jest to znow u jakieś
odezw anie się okolicznościowe, którem u apostołowie nadali
znaczenie ogólniejsze. Niekiedy Sam arytanie w ystępow ali
istotnie przeciwko niemu nieprzyjaźnie, podejrzyw ając go, iż
jest dla nich równie źle usposobiony, jak jego w spółw yzna
w cy 31) > tek sam o dzisiejsi Mahometanie traktują wolnomyślnych Europejczyków , posądzając ich, że są fanatycznym i
chrześcijanami. Jezus nie dał się uwikłać w sieć tych niepo
rozumień 32). Miał kilku uczniów w Sychem i spędził tu przy
najmniej dw a d n i33). Razu pew nego wdzięczność i miłosier
dzie okazali mu tylko S am ary tan ie34). Do najpiękniejszych
jego przypow ieści należy ta, o rannym pielgrzymie, leżącym
na drodze do Jerycho. ^Przechodził kapłan, spojrzał na ran
nego i poszedł dalej. Także i Lewita, dostaw szy się na ono
miejsce, a przyszedłszy i ujrzaw szy, pominął go. Dopiero S a
m arytanin uczuł litość, zbliżył się i nalał oliwy i w ina na
jego rany, a ow iązał j e « 35). Z tego w ysnuw a Jezus, że
w w ęzeł praw dziw ego braterstw a łączy ludzi miłosierdzie
a nie religja. Dla Żydów »bliźnim« jest tylko w spółw yznaw ca;
ale wedle Jezusa jest nim ten, który bez względu na sekte
czyni miłosierdzie równem u sobie. Przeto nauka jego zaw ie
rała istotnie najszczytniejsze pojęcia o braterstwie w szy st
kich ludzi.
Myśli, do których Jezus doszedł, opuszczając Jerozolimę,
znalazły najżyw szy w yraz w anekdocie, opisującej jego p o 
wrót. Droga z Jerozolimy do Galilei ciągnie się o pół godziny

80) Mat. X , 5 - 6 .
3‘) Łuk. IX, 5 3 .
32> fcuk. IX , 5 6 .
3S) Jan IV , 3 9 — 4 3 .
34) fcuk. X V II, 16 i nast.
35) fcuk, X, 3 0 i n ast.
Żywot Jezusa.
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od Sychem 36) naprzeciw kotliny, otoczonej przez góry Ebał
i Garyzym. Żydowscy pielgrzymi omijali zazwyczaj tę drogę
i ciągnęli na Pereę, aby nie narażać się na obelgi ze strony
Samarytanów a także niczego od nich nie żądać. Nie wolno
było z nimi jeść i p ić37); niektórzy kazuiści głosili nawet na
stępującą zasadę: »Kawałek chleba Samarytanina równy jest
wieprz owinie« 38). Jeżeli komuś wypadło iść tą drogą, zao
patrywał się w żywność, inaczej przychodziło do sporów
i obelg39)- Jezus ani się tern nie krępował, ani też nie miał
żadnych obaw. Przybywszy do miejsca, gdzie, na lewo od
Sychem otwiera się kotlina, uczuł zmęczenie i zatrzymał się
w pobliżu studni. Samarytanie lubili wówczas, jak zresztą
i dziś, wszystkim miejscowościom swej doliny nadawać na
zwy z epoki patrjarchów. Mniemali, że owa studnia jest tą
samą, którą Jakób kiedyś dał Józefowi; była to prawdopo
dobnie dzisiejsza studnia »Bir-Jakób«. Uczniowie wkroczyli
w dolinę i udali się do miasta po zakup żywności, Jezus zas
siadł na" brzegu studni, mając przed sobą Garyzym.
Było to około południa. Z Sychem przybyła jakaś nie
wiasta po wodę. Jezus prosił, aby mu dała pić, co w onej
kobiecie wywołało wielkie zdumienie, gdyż Żydzi zazwyczaj
nie wchodzili w żadne stosunki z Samarytanami. Ujęta jego
słowami, odgadła w nim proroka, a mniemając, iż będzie jej
czynił wyrzuty z powodu jej kultu, chciała go ubiedz i rze
kła: »Nasi ojcowie oddawali cześć Bogu na tej górze, tym
czasem wy Żydzi mniemacie, że do Boga można się modlić
tylko w Jerozolimie«. Jezus odparł jej na to : »Niewiasto wierzaj mi, iż idzie godzina, gdy ani na tej górze, am w Jeru-

s«)
«)
38)
39)

D ziś Nabulus.
fcuk. IX, 53; Jan IV, 9.
Miszna, Szebiit, VIII, 10.
Józ. Flaw. Ant. XX, v , 1;

B. J. II,

x ii,

3;

Vita 52.

227

zalemie nie będziecie chwalili ojca, gdy prawdziwi chwalcy
będą chwalić ojca w duchu i w prawdzie* 40).
W dniu, w którym wyrzekł słowa powyższe, był istotnie
synem bożym. Wypowiedział po raz pierwszy myśl, na któ
rej jak na kamieniu węgielnym miała się oprzeć budowa religji wieczystej. Utwierdził kult czysty, bez czasu, bez ojczyzny, który aż do końca świata będzie uprawiany przez
wszystkie podniosłe dusze. Dnia tego stworzył nietylko religję
ludzkości, ale religję absolutną; a jeżeli na innych planetach
żyj% istoty obdarzone rozumem i poczuciem etycznem, to ich
religja nie może się różnić od te j, którą Jezus zapowiedział
przy studni Jakóbowej. Człowiek nie mógł trzymać się jej
trwale; ideał zdobywa się na przelotną chwilę. Słowa Jezusa
były jako błyskawica śród ciemnej nocy; trzeba było ośmnastu wieków, zanim przyzwyczaiły się do niej oczy ludzko
ści (co mówię! maleńkiej cząstki ludzkości). Ale ta nocna
błyskawica zamieni się w jasny dzień, a ludzkość po wszyst
kich swych błędach i zboczeniach wróci do tego słowa, jako
do nieśmiertelnego wyrazu swej wiary i swej nadziei.

40) Jan IV, 21 — 23. W erset 22 »wy chwalicie, co nie wiecie* a my chwa
limy, co wiemy; albowiem zbawienie jest u Żydów* stoi w sprzeczności z wer
setem poprzednim i następnym, został więc prawdopodobnie później wsunięty.
Nie można się bardzo upierać przy h istoryczności tej rozm owy, gdyż zdać
o niej relację

m ógł tylko albo sam

Jezus,

albo

zdarzenie, opowiedziane u Jana w rozdziale IV ,
znamiennych myśli Jezusa,
jące piętno prawdy.

owa niewiasta]

W szelako

zawiera jedną z najbardziej

a w szystkie prawie okoliczności posiadają uderza

15 *

ROZDZIAŁ XV.
Początek legendy Jezusowej. - Jego własne wyobraienla
o swej roli nadprzyrodzonej.
Jezus powróci! do Galilei, przestawszy zupełnie wierzyć
v judaizm, przejęty już całkiem duchem rewolucyjnym. Myśl,
ego są teraz bardzo wyraźne. Niewinne aforyzmy pierw
szych lat działalności proroczej, wzięte przeważnie od dawliejszych rabinów, piękne kazania na temat moralności z dru
giego okresu, wszystko to zamienia się teraz na politykę
zdecydowaną. Zakon ma być zniesiony; on sam go zniesie ).
Przyjdzie Mesjasz; on nim jest. Nastanie królestwo boże;
przez niego nastanie. Wie, że padnie ofiarą swej odwagi;
ale królestwo boże nie może być osiągnięte bez przecierpie
nia gwałtu; prowadzą do niego zamieszki i kataklizmy ).
Syn człowiecr wróci po śmierci w chwale, otoczony legio
nami aniołów, ci zaś, którzy go odtrącili, będą wytępieni.
n u a podstawie chwiejnego zachowania się bezpośrednich uczniów Je
zusa moZnaby temu twierdzeniu stawić pewne zarzuty.

Ale proces Jezusa

nie pozostawia pod tym względem żadnych wątpliwości.
Jezusa uważano za , uwodziciel*. Talmud przytacza ten proces jakoprzykład
postępowania karnego przeciw .uwodzicielom., którzy chcieli obahc Zakon
Mojżeszowy. jTalmud jeroz.
Sankęd.XIV, 16; Talmud Babil. 43 a,
67

Mat. XI, 12: .A ode dni Jana Chrzciciela az dotąd królestwo niebie-

dr!., „ .a łt riprni. a uwałtownicy porywają je«. Łuk. XVI, 16.
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Śmiałość podobnej koncepcji nie powinna nas dziwić. Je
zus oddaw na uw ażał swój stosunek do Boga za stosunek sy
now ski. U kogo innego byłaby to niesłychana zarozum ia
ło ść; ale on bynajmniej nie przeceniał siebie.
Najpierw przyjął tytuł »Syna D awidowego«, choć praw 
dopodobnie nie wziął udziału w niewinnem oszustwie, które
trzeb a było popełnić dla nadania mu trwałości. Ród Dawi
dow y, jak się zdaje, w ygasł już był o d d a w n a 3); Asmonejczycy, którzy stanowili ród kapłański, nie mogli się starać
o podobny w yw ód dla siebie; ani Herod, ani Rzymianie nie
przypuszczali na chwilę, aby gdzieś w pobliżu żył jakiś po
tom ek owej starożytnej dynastji. Ale od w ygaśnięcia Asmonejczyków w szystkie umysły w ierzą w przyjście nieznanego
potom ka królewskiego, który za lud swój pomści się na w ro
gach. W ierzono powszechnie, że M esjasz będzie synem Da
widowym i że jak on urodzi się w Betleem 4). Pierwotnie
myśl Jezusa nie chyliła się bynajmniej ku temu pow szech
nem u mniemaniu. W iara ogółu każe Dawidowi zajm ow ać się
spraw am i całego narodu żydow skiego; królestwo boże Jezusa
nie ma z tern nic wrspólnego. Jezus uw ażał się za syna bo
żego, a nie za sy n a Dawidowego. Królestwo i wyzwolenie,
które głosił, było zupełnie innej natury. Głos pow szechny
w y w a rł na nim jednak pewien gwałt. Bezpośrednią konse
kw encją mniemania »Jezus jest Mesjaszem«, było » Jezu sjest
synem Dawidowym*. Pozwolił tedy nadać sobie tytuł, bez
którego nie mógł się spodziew ać żadnych rezultatów po swej
3) Niektórych
wdzie

z

rodu

Gdyby istotnie

u czo n y ch , jak

D aw idow ego.
żył ród

Hillela i

W ywód

Dawida i

ten

Gamaljela, wywodzono
jest

gd yb y o g ó ł o

bardzo

wątpliwej

wpra
natury.

tem wiedział, jakżeby to

było możliwe, aby taki ród nie brał udziału w wielkich walkach owych cza
sów , żeby nie w ystępow ał obok Sadokitów, B oetuzów ,
rodów?
*) Mat. II, 5 - 6 ,

II, 30.

Asmonejczyków, He

X XII, 42; Łuk. I, 32; Jan VII. 4 1 - 4 2 ; D zieje Apost.
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misji. Z resztą, jak się zdaje, przyjął go dość chętnie, gdyz
ktokolwiek go tym tytułem błagał o cud, czynił go natycnm ia st5). T u, jak i w niektórych innych okolicznościach życia,
Jezus przystosow ał się do w yobrażeń sw ego wieku, choc
w yobrażenia te nie były jego wyobrażeniam i. Ze sw ym do
gmatem o ^królestwie bożem« połączył w szystko, co ro z p a 
lało serca i wyobraźnię. W ten sam sposób przyjął chrzest
Jana, choć nie był mu potrzebny.
Ale zaszła pow ażna trudność: było nią znane pow szech
nie narodzenie się Jezusa w Nazaret. Niewiadomo, czy Jezus
walczył z tym zarzutem. Może mniej szerm ow ano tym zarzu
tem w Galilei, gdzie twierdzenie, że Syn D awidowy musi
być Betleemczykiem, nie było tak rozpowszechnione. Zresztą
dla idealistów galilejskich tytuł »Syna Dawidowego* był juz
zupełnie usprawiedliwiony, skoro ten, którem u go nadano,
miał opromienić chwałą lud i w skrzesić piękne dni IzraelaMoże milczenie Jezusa upoważniło jego stronników do tw o 
rzenia ow ych fałszywych genealogji, które miały, wedle ich
mniemania, wyw ieść go z królewskiego ro d u ? 6). Czy w ie
dział coś o tych skom ponow anych legendach, które kazały
mu narodzić się w Betleem, szczególniej zaś o tej legendzie,
która połączyła* narodziny jego z popisem ludności przez de
legata cesarskiego Quirinjusa ? 7). Tego nie wiemy. Nieścisłości
i sprzeczności w genealogjach 8) upow ażniałyby do mmema-

5) Mat. IX, 27; XII, 23; XV, 22; XX, 3 0 - 3 1 ;

Marek X, 47, 52; Łuk.

XVIII, 3 8 .
6) Mat. I, 1 i nast. Łuk. III, 23 i nast.
7) Mat. II, 1 i nast. Łuk. II, 1 I nast.
8) Obie genealogje są z sobą w sprzeczności
t a j , się * wykazami Starego Zakonu.

a prócz teg o

Opowiadanie u Ł u k t a a

Q u ir in ju sa zawiera anachronizm. (Porównaj rozd. II, uwaga *).

miłkiem natura,na,
rzał Żydów
V, 37.

me zgao

poptste

Jest to rzecz

Ze legenda zahaczy.a o to zdarzenie^ Spis l u d n o d c , u -

i długo

nie

wychodził

im z pamięci.

Porów.

«ieje

p s .
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nia, iż geneałogje te tw orzyła dusza ludu w różnych miej
scach bez wiedzy Je z u s a 9). On sam własnemi ustami nigdy
siebie nie nazw ał Synem Dawidowym . Uczniowie, bezw arun
kowo mniej od niego oświeceni, podawali o nim wiele prze
sadnych wiadom ości; on zaś w większej części wypadków
nic o tern nie wiedział. W eźm y w reszcie pod uwagę, że w ciągu
pierw szych trzech stuleci istniały bardzo pow ażne frakcje chrze
ścijańskie 10) które kw estjonow ały królewskie pochodzenie Je
zusa i autentyczność tych genealogji.
Legenda była tym sposobem owocem wielkiej konspiracji,
całkiem spontanicznej, a tw orzyła się dokoła jego osoby je 
szcze za życia. Każdy wielki w ypadek w dziejach w yw oływ ał
całe cykle podań a Jezus mimo najlepszej woli nie mógłby
pow strzym ać tej twórczości ludowej. Baczne oko byłoby już
może wtedjr ^spostrzegło zaw iązek tych opowiadań, które
chciały mu przypisać nadnaturalne pochodzenie, czy to w sku
tek odziedziczonych idei starożytnych, że człowiek niezwykły
nie może byś owocem połączenia się dwóch płci, czy też
w skutek złego zrozumienia jednego rozdziału Iz ajasza11), gdzie
się doczytyw ano, że Mesjasz miał się narodzić z dziewicy;
czy też w skutek pew nych w yobrażeń o »Tchnieniu bożem«,
które sobie przedstaw iano jako boską osobę, a zarazem jako
pierw iastek płodności12). Może już o dzieciństwie jego krążyły

9) Jul. Africanus (u Euzebjusza, H. E . I, 7) przypuszcza, że geneałogje
te są dziełem krewnych Jezusa, którzy uszli do Batanei.
ł0) »Ebionici«, »Hebrajczycyc, »Nazarejczycy«, Tatjan Markjon. Por. Epif.
A dv. haer. XXIX, 9; XXX, 3, 14; XLVI, 1. Teodoret, H aeret, fa b . I, 20;'
Izydor z Pelusjum. E pist. I, 371, ad Pansophium.
u ) Mat. I, 22— 23: »A oto się wszystko stało, aby się wypełniło, co
powiedziano od Pana przez Proroka, mówiącego: Oto Panna będzie brzemienna
i porodzi syna a nazowią imię jego Emmanuel, co się wykłada: Bóg z nami«.
(Izajasz VII, 14).
12) Genesis T, 2: »A ziemia była niekształtna i próżna i ciemność była
nad przepaścią, a Duch Boży unaszał się nad wodami«. W kwestji podobnych
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legendy, które w bjografji służyć miały za dowód, że się
w nim spełnił ideał m esjanistyczny 13), albo powiedzmy lepiej,
że spełniły się przepowiednie, które wedle ówczesnej egzegezy alegorycznej miały się odnosić do przyjścia M esjasza?
Innym razem głoszono, że już od kolebki łączyły go stosunki
z wielkimi ludźmi owych czasów , z Janem Chrzcicielem,
z Herodem Wielkim, z chaldejskimi astrologami, którzy, jak
powiadano, udali się w tedy w podróż do Jerozolimy u ), aby
odwiedzić pewnego starca Sym eona i staruszkę Annę, któ
rych świątobliwość długo żyła w pamięci lu d u 15). Bardzo
nieścisła chronologja stanowi kanw ę tych przeistoczonych
w y p ad k ó w 16). W szelako duch szczególnej dobroci i łago
dności przenika te podania, które też dzięki tem u stały
się uzupełnieniem mów Je z u so w y c h 17). Szczególnie po
śmierci Jezusa podanie te poczęły się silnie rozw ijać; zdaje
się w szakże, że już krążyły za jego życia i że pow tarzano
je z pobożną łatwowiernością i z naiwnym podziwem.
Że Jezus nigdy nie uw ażał siebie za wcielonego Boga,
to żadnej a żadnej nie ulega wątpliwości. Idea podobna me
zgadzała się w prost z duchem żydow skim ; a zresztą co do
tego niema najmniejszego śladu w ewangieljach synoptycz
n y c h 18); znajdujemy tylko napomknienia w niektórych ustę-

pojęć Egipcjan patrz u Herodota III, 28; Pomp. Mel. I, 9; Plutarch, Q w e s t.
S ym p . VIII, 1, 3; D e I s id . et O sir. 43.
is) Mat. I, 15, 23; Izajasz VII, 14 i nast.
« ) Mat. II, 1 i nast.
15) Łuk. II, 25 i nast.
. . . . .
16) Tak samo prawdopodobnie legenda o wymordowaniu niewiniątek oa*
nosi się do jakiegoś okrucieństwa,

które Herod popełnił w pobliżu Betleem .

Porów. Józef Flaw. A n t. XIV, ix, 4.§
17) Mat. I i II; fcuk. I i II; Św. Justyn, D ia l, cum T ry p h . 78, 106, P rotoew an g Jakó b a (apokr.) 18 i nast.
18) Niektóre ustępy, np. w Dziejach Apost. II, 22, wprost wykluczają
to pojęcie: »Męźowie Izraelscy!

słuchajcie słów tych Jezusa on ego Nazaren-
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pach ewangielji Jana, ale to nie może być uważane za echo
myśli Jezusa. Niekiedy zdaje się, jakgdyby Jezus starał się
o zapobieganie podobnej n au ce19). Oskarżenie, że ogłaszał
się Bogiem lub za równego Bogu, uw aża nawet Jan w swej
ewangielji za oszczerstwo Żydów 20). W tej to właśnie ewan
gielji Jezus powiada o sobie, iż jest mniejszym od swego
O jca21). W innem miejscu wyznaje znowu, że Ojciec nie
objawił mu wszystkiego 22). Uważa się za coś więcej, niż za
zwyczajnego człowieka; ale oddziela go od Boga dal nie
skończona. On jest synem Boga; ale wszyscy ludzie są lub
mogą się stać tern samem w różnym stopniu23). W szyscy
powinni codziennie w yznaw ać, że Bóg jest ich Ojcem;
wszyscy po zmartwychwstaniu zostaną synami B oga21),
W starym Testamencie zwano dziećmi bożymi istoty, które
żadną miarą nie mogły uchodzić za równe Bogu 25). Słowo
»syn« posiada w językach semickich i w języku Nowego
Testamentu bardzo rozległe znaczenie 26). Zresztą pojęcie, ja 
skiego Męża, od Boga wsławionego u was mocami i cudami i znamionami,
które Bóg czynił przezeń pośrodku was, jako
wy sami wiecie«.
19) Mat. XIX, 17: „P rzecz mię zow iesz dobrym ? n ik t nie je s t dobry,
tylk o jeden, to je s t B óg“. Marek X, 18; fcuk. XVIII, 19.
20) Jan V, 18 i nast.; X, 33 i§nast.
21) Jan XIV, 28.
22) Marek XIII, 35.
**) Mat. V, 9, 45; Łuk. III, 38, VI, 35; XX, 36; Jan I, 12— 13; X, 34,
35. Porów. D zieje A post. XVII, 28— 29; D o R zy m . VIII, 13, 19, 21, IX. 26;
II K o r. VI, 18; G alat. III, 26 i w Starym Testamencie D euter. XIV, 1, zwła
szcza M ądrość Salomon. II, 13, 18.
24) Łukasz XX, 36.
25) Gen. VI, 2; Hiob. I, 6; II, 1; XXVIII, 7; Psalmy II, 7; LXXXII, 6;
II Sam . VII, 14.
26) Syn djabła (Mat. XIII, 38; Dzieje Apost. XIII, 10); Synowie tego
świata (Marek Ul, 17; Łukasz XVI 8; XX, 34); synowie światłości (Łukasz
XVI, 8, Jan X II, 36); synowie zmartwychwstania (Łukasz XX, 36); synowie
królestwa (Mateusz VIII, 12; XIII, 38); synowie łożnicy (Mat. IX, 15; Marek
II, 19; Łukasz V, 34); synowie zatracenia (Mat. XX III, 15); synowie pokoju
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kie Jezus sobie wyrobił o »człowieku«, nie zawierało nic po
niżającego, jak pojęcie chłodnych deistów. Według jego poe
tycznego poglądu na naturę jedno jedyne tchnienie przenika
w szechświat: tchnienie człowieka jest tchnieniem Boga; Bóg
mieszka w człowieku, żyje przez człowieka i tak samo czło
wiek mieszka w Bogu, żyje przez B oga27). W skutek swego
transeedentalnego idealizmu Jezus nie wyrobił sobie nigdy
jasnego pojęcia o swej własnej osobie. On jest Ojcem, Ojciec
jest nim. Żyje w swych uczniach;. gdziekolwiek jest, jest
przy nich28); uczniowie jego stanowią jedność, jak on z Oj
cem jedność stanow i29). Idea jest dla niego wszystkiem ;
ciało, warunkujące różność osobników, niczem.
Tytuł »Syn Boży«, albo prościej »Syn« 30), stał się tym
sposobem dla Jezusa równoznacznym z tytułem »Syn czło
wieczy** i jak ten ostatni synonimem »Mesjasza«, z tą jedy
nie różnicą, że Jezus zwał siebie »S3mem człowieczym** a jak
się zdaje, nie nazywał siebie nigdy »Synem Bożym« 31). T y 
tuł syn człowieczy wyrażał jego urząd jako sędziego; tytuł
zaś Syn Boży jego współudział w boskich celach i jego wła
dzę. Władza ta jest nieograniczoną. Ojciec dał mu w szech
moc. Ma prawo nawet znieść s a b a t32). Bóg zna wszystkich

(fcukasz X , 6 ) itd. P am iętajm y, ż e p o gań sk i Jow isz z w ie się
S'EW V

rcaxvjp avSpwv xs

TE.

®7) P o r ó w . D z ieje A p o st. X V II, 28.
28 ) Mat. X V III, 20; X X V III, 2 0 .
29) Jan X , 30; X V II, 2 1 . P a trz

w sz c z e g ó ln o śc i za ś ro zd . XVII,
dob rze u ch w y co n a ,

g d z ie

z w ła sz c z a k o ń co w e

r o zm o w y u Jana,

p ew n a stron a p sy c h o lo g ji Jezu sa je s t

ch o ć u stęp ó w ty c h nie m ożna bynajm niej uw ażać za pra

w d ziw e d ok um enty h isto r y c zn e.
8°) O dn ośn e u stę p y są z b y t lic z n e , aby je tu p r z y ta c z a ć .
31) T y lk o w ew a n g ielji w e d łu g Jana Jezus
lub »Syn«,
32) Mat. X II, 8:
kasz V I, 5.

m ów i

o

so b ie

»Syn B o ży «

^Albowiem Syn C z ło w iec z y panem je s t i sabatu«.

fcu
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tylko przez niego 33). Jemu jednem u dał Ojciec władzę s ą 
dzenia 34). N atura jest mu p o słu szn a; ale ona jest posłuszna
każdem u, kto w ierzy i modli się ; w iara może w szystko 35),
Pamiętajmy, że żadne praw o natury w pojęciu jego i jego
słuchaczy nie rozgraniczało m ożliwości od niemożliwości.
Świadkowie jego cudów dziękują Bogu, »że dał ludziom taką
władzę« 36). On odpuszcza g rz e c h y 37); on jest w iększy niż
Dawid, niż Abraham, niż Salomon, niż prorocy 38). Nie znamy
formy ni miary tych twierdzeń. Nie możemy sądzić Jezusa
wedle regułek naszych konw enansów . Podziw uczniów d zia
łał na niego poryw ająco. Z pew nością nie w ystarczał mu
obecnie tytuł »rabbi«, którego używ ał z początku; naw et t y 
tuł proroka lub w ysłańca bożego nie odpowiadał już jego
myślom. T eraz u w aża się za istotę nadnaturalną i chce, aby
mniemano, iż stoi do Boga w stosunku bliższym, niż reszta
ludzi. Należy jednak i to uwzględnić, i ż w yrażenia takie, jak
»nadludzki« lub »nadprzyrodzony«, wzięte z naszej m ałost
kowej teologji, w podniosłem uświadom ieniu religijnem Jezusa
nie miało żadnego sensu. Dla niego przyroda i rozwój ludz
kości nie były obszaram i, leżącemi gdzieś po za Bogiem,
opłakanemi rzeczywistościam i, poddanemi pod ścisłe praw a
empiryzmu. Dla niego nie było nic nadnaturalnem , gdyż nie
istniała dla niego sam a natura. Upojony bezbrzeżną miłością
zapomniał o więzach, krępujących ducha ludzkiego; jednym
skokiem przesadzał przepaść nieprzebytą dla innych, którą
33) Mat. XI, 27: »W szystkie rzeczy dane mi są od ojca m ego i nikt nie
zna syna, tylko ojciec, ani ojca kto zna, tylko syn, a komuby chciał syn ob
jawić*:.
3*) Jan V, 22.
33) Mat. XVII, 18— 19; Łukasz XVII, 6.
3e) Mat. IX, 8.
37J Mat. IX,
47 — 48.

2

i n a st.; Marek

II,

5 i nast.; Łukasz V, 20 ;

38) Mat. XII, 4 1 — 42; XXII, 43 i nast. Jan VIII, 52 i nast.
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przeciętność ludzkich uzdolnień stw arza pomiędzy człowiekiem
a Bogiem.
Niepodobna zaprzeczyć, że w tych twierdzeniach Jezusa
tkwił zarodek, z którego później wyróść miała jego boskość 39),
identyfikując go ze Słowem40), czyli »drugim Bogiem«, czyli
najstarszym synem B oga41), lub aniołem Metatronowym42),
stworzonym przez teologję żydow ską43). Powstała ona w celu
złagodzenia zbytniej surowości starego monoteizmu; dodano
Bogu niejako asesora, któremu — jak mniemano — Przed
wieczny Ojciec powierzył rząd świata. Wierzono także, iż
niektóre osoby są wcieleniem przymiotów i »sił« boskich;
w tym czasie Samarytanie posiadali cudotwórcę imieniem
Szymon, którego identyfikowano z »wielką siłą bożą*44).
Prawie już od dwóch wieków spekulujące umysły Żydów
s9) Patrz głównie u Jana roz. XIV i nast. Zachodzi jednak wątpliwość,
czy jest to autentyczna nauka Jezusa.
4®) Filon, cytowany u Euzebjusza, Praep. Evang. VII, 13.
41) pilon, De m igr. A brah am , § 1; Quod Deus im m ut. § 6; De confus. ling. §§ 14 i 28; De profu gis § 20; De som niis, I, § 37; De agric.
Noe § 12; Quis rerum divin. haeres, § 25 i nast., § 48 i nast. etc.
42) MerdO-povo; t. j. dzielący tron z Bogiem, rodzaj Bożego sekretarza,
rejestrującego zasługi i grzechy: B ereszyt R abba, V, 6 c. Talm. Babil. Sanheryn, 38 b; Chagiga, 15 a; Targum Jonatana, Gen. V, 24.
4S) W tej teorji o Logosie niema pierwiastków greckich. Porównanie
z H anowerem Parsów także je s t nieuzasadnione. MinoJcired czyli »boska
inteligencja* je st już bardziej zbliżona do żydowskiego Logosu. (P. frag
menty księgi zatytułowanej M inokired, u Spiegla, G ram atyka Parsów str.
161
162). Ale rozwój nauki M inokiredu Parsów należy już do now
szych czasów; mogły tu oddziałać obce wpływy, in te lig e n c ja boska«
(.M ainyu K h ratu ) figuruje wprawdzie w księgach Zendów, ale nie stanowi
podwalin żadnej te o r ji; napotykam y ją tylko w kilku inwokacjach. Również
m ają pewną wartość zestawienia pomiędzy aleksandryjskiem »Stowem« a nie
którymi punktami teologji egipskiej. W szelako brak zupełny siadów, aby
w stuleciach, poprzedzających Chrystusa, judaizm palestyński coś zapożyczył
z Egiptu.
44) Dzieje Apost. VIII, 10. (»Tenci jest ona moc Boża wielka«).
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chciały stworzyć personifikacje przymiotów boskich, lub pe
wne wyrażenia boskość malujące. Tym sposobem wspomi
nane często w Starym Testamencie »tchnienie boże« zaczyna
być uważane za osobną istotę, za ^Świętego Ducha*. Tak
samo »Mądrość Boża« lub »Słowo Boże« stają się istotami
odrębnemi. Był to zarodek procesu myślowego, który stworzył Sefirotów Kabały, Eonów Gnostycyzmu, Osoby chrześci
jaństwa, jednem słowem całą tą suchą mitologję istot oderwa
nych, do których musi się zwracać monoteizm, gdy chce do
pojęcia »Bóg« wprowadzić wielość.
Zdaje się, że dla Jezusa pozostała obcą tego rodzaju
teologja mędrkująca, która miała niebawem napełnić świat
bezpłodnymi sporami. Metafizycznej teorji o »Słowie«, jak ją
mamy przedstawioną w dziełach Filona, współczesnego Jezu
sowi, albo w Targumach chaldejskich, albo już w »Księdze
Mądrości« 45), nie spotykamy ani w Logjach Mateusza, ani
wogóle u Synoptyków, którzy są przecież tak autentycznymi
tłómaczami słów Jezusa. Doktryna o »Słowie« nie miała
w rzeczywistości nic wspólnego z Mesjanizmem. To ewangielista Jan, lub jego szkoła, starali się później udowodnić,
że Jezus był »Słowem* , dzięki czemu stworzyli całkiem nową
teologję, bardzo różną od nauki o królestwie bożem 46). Rola
»Słowa« jest rolą Stwórcy, Opatrzności; ale Jezus nigdy nie
twierdził, że stworzył świat i że nim rządzi. On ma tylko
świat sądzić, odnowić. Uważał przedewszystkiem, iż będzie
przewodniczył na sądzie ostatecznym i to mu przyznawali
wszyscy chrześcijanie pierwszych czasó w 47). Aż do tego
45) IX, 1— 2; XVI, 12. Porów. VII, 12; VIII, 5 i nast., IX i wogóle od
IX —XI. Takie ucieleśnienie Mądrości znajduje się i u znacznie starszych pi
sarzy. P rzyp. Salom . VIII, IX. Hiob XXVIII.
*e) Jan, Ewang. I, 1 — 14; I List V, 7; Apokal. XIX, 13. Każdy
może się przekonać, że wyraz: >Słowo« znajduje się u Jana w ewan-.
gielji tylko na wstępie a z ust Jezusa nie słyszymy go w tej ewangieljj
nigdy.
47) Dzieje Apost. X, 42.
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dnia będzie siedział jako Metatronos po prawicy Boga, jako
jego pierwszy minister a późniejszy mściciel48). Chrystus
nadludzki z obrazów bizantyjskich, jako sędzia świata, sie
dzący w pośrodku Apostołów, którzy są mu równi i którzy
stoją ponad Aniołami, gdyż aniołowie są tylko dla pomocy
i usługi — oto dokładny wizerunek owych pojęć o »Synu
człowieczym*, których bardzo wyraźne zarodki znajdujemy
już w księdze Daniela.
W każdym razie młode chrześcijaństwo nie miało na
swe usługi ścisłej i przemyślanej scholastyki. Wszystkie idee
powyższe, wzięte razem, nie ugrupowały się w duszy ucz
niów w jakiś jeden określony system, skutkiem czego w ich
relacjach Syn Boży, coś w rodzaju zdwojenia bożego, działa
zupełnie po ludzku. Przychodzi na niego pokusa; nie wie
wielu rzeczy; poprawia sam siebie49); bywa zgnębionym,
zniechęconym; błaga Ojca, aby mu oszczędził prób; jest
poddany Bogu jak s y n 50). On, który ma świat sądzić, nie
wie, kiedy ten sąd się odbędzie 51). Szuka środków dla za
bezpieczenia swej osoby52). W net po narodzeniu trzeba go
ukrywać przed ludźmi potężnymi, którzy chcą go zabić53).
Gdy wygania z opętanych djabła, ten szydzi z niego i nie
ustępuję odrazu54). Gdy czyni cuda, wysila się, jest wycień
czony, jak gdyby jakaś siła opuszczała go 55). Są to wszystko
4S) Mat. XXVI, 64. Marek XVI, 19. Łukasz XXII, 69. Dzieje VII, 55.
Do Rzym. VIII, 34. Efez. I, 20. Kol. III, 1. Hebr. I, 3, 13; VIII, 1; X, 12;
XII, 2. I List Piotra III, 22. Patrz wyżej znaczenie M etatronosa żydo
wskiego.
49)
s°)
51)
52)

Mat. X, v, w porównaniu z XXVIII, 19.
Mat. XXVI, 39. Jan XII, 27.
Marek XVIII, 32.
Mat. XII, 14— 16; XIV, 13. Marek III, 6— 7; IX, 29— 30. Jan VII,

I i nast.
ss) Mat. II, 20.
5i) Mateusz XVII, 20. Marek IX, 25.
55) Łukasz VIII, 4 5 — 46. Jan XI, 33, 38.
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cechy wysłańca bożego, człowieka, którego Bóg strzeże
i popiera56). Nie można w tem żądać ani logiki, ani konse
kwencji. Chęć Jezusa, aby go uznano, oraz zapał uczniów,
zwiększają tylko pełne sprzeczności wyobrażenia. Dla zw o
lenników mesjanizmu, dla żarliwych czytelników ksiąg Da
niela i Henocha był on »Synem człowieczym«; dla przecię
tnych Żydów, dla czytelników Izajasza i Miszny, był on Sy
nem Dawida; dla towarzyszów był on Synem Bożym, lub
poprostu Synem. Inni go uważali a uczniowie nie bronili, za
zmartwychpowstałego Jana Chrzciciela, Eljasza, Jeremjasza,
według wiary ludu, że starożytni prorocy zmartwychwstaną,
aby przygotować czasy Mesjaszowe 57).
Śmiałość tych twierdzeń opierała się na głębokiem prze
świadczeniu, albo, powiedzmy lepiej, na nieznającym wątpli
wości entuzjazmie. My, zbyt chłodni i powściągliwi, nie poj
mujemy, jak można przejąć się w podobny sposób jakąś my
ślą i stać się jej apostołem. Dla nas, ludów nawskróś suro
wych, przeświadczenie opiera się na szczerości ze sobą sa
mym. Ale to niema wielkiego znaczenia u ludów wschodnich,
nie przywykłych do subtelności krytycznego ducha. Szczerość
i kłamstwo to są dla nas pojęcia biegunowe, które się w za
jemnie wyłączają. Na Wschodzie istnieje tysiąc przejść i po
łączeń. Tw órcy ksiąg apokryficznych (np. Daniela i Henocha),
ludzie nadzwyczajnej egzaltacji, popełniali dla swoich celów
i to bez najmniejszych skrupułów to, co nazwalibyśmy oszu
stwem. Dla człowieka Wschodu prawda materjalna niema ża
dnego znaczenia; on patrzy na wszystko ze stanowiska
swych myśli, swych interesów, swych namiętności.
Historja byłaby niemożliwą, gdybyśmy się nie zgodzili
na to, że szczerość należy pojmować rozmaicie. Wszystkie
wielkie rzeczy robi lud; ale ludem nie można kierować bez
56) D zieje A post. II, 2 2 .
57) Mat. XIV, 2; XVI, 14; XVII, 3 i nast., Marek VI, 14— 15; VII, 28.
Łukasz IX, 8 i nast. 19.
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zgody na jego idee. Czcić należy filozofa, który, wiedząc
o^tem, staje za szańcem swej wyższości, w zupełnem osa
motnieniu. Ale nie możemy ganić tego, który, poznawszy ;
iluzje ludu, chce za pomocą nich na lud ów wpływać. Cezar wie
dział o tern doskonale, że nie był synem W enery; Francja
nie byłaby tern. czem jest dziś, gdyby przez tysiąc lat me
wierzono w buteleczkę świętej oliwy z Reims. Nam, ludziom
bezsilnym, łatwo dziś zwać to kłamstwem i pysznić się z na
szej trwożliwej uczciwości, patrząc z pogardą na tych, któ
rzy w innych zupełnie warunkach umieli podjąć bój na życie
i śmierć. Gdybyśmy zdołali tyle zrobić za pomocą naszej
skrupulatności, ile oni za pomocą swego kłamstwa, mieliby
śmy prawo sądzić ich surowo. Przedewszystkiem zaś należy
silnie odróżnić czasy naszej społeczności, gdzie wszystko się
dzieje w świetle refleksji, od czasów owych naiwnie łatwo
wiernych społeczności, wyłaniających z siebie wiary, które
panowały jednak całe wieki. Jeszcze nie powstało nic wiel
kiego, co nie opierałoby się na legendzie. Jedyną winowaj
czynią jest tu chyba tylko ludzkość, która chce być oszuki
waną.

ROZDZIAŁ XVI.
Cuda.

Za czasów Jezusa wierzono, że dwie rzeczy dowodzą
nadprzyrodzonej misji: spełnianie się proroctw i cuda. Jezus
a zwłaszcza jego uczniowie posługiwali się takiem dowodze
niem w jak najlepszej wierze. Już od dość dawna Jezus był
przekonany, że prorocy pisali, mając tylko na myśli jego.
Siebie odnajdywał w ich świętych wyroczniach; uważał sie
za zwierciadło, w którem proroczy duch Izraela czytał przy
szłość. Szkoła chrześcijańska może jeszcze za życia swego
założyciela starała się dowieść, że Jezus w zupełności odpo
wiadał temu, co prorocy wieścili o M esjaszux). W wielu w y
padkach zestawienie było czysto zewnętrzne i z trudnością
możemy je dziś zrozumieć. Przeważnie chodziło o przypad
kowe a mało ważne szczegóły z życia mistrza, które ucz
niom przypominały pewne ustępy z Psalmów lub Pro
roków; miejsca te stosowali do niego tendencyjnie2). Egzegeza w owych czasach polegała prawie wyłącznie na grze
słów, na cytatach, bardzo dowolnych, bardzo sztucznych. Sy
nagoga nie posiadała ściśle określonego spisu cytat, odno
szących się do królestwa bożego. Egzegeza mesjanizmu była
*) Naprzykład Mateusz I, 22; II, 5— 6, 15, 18; IV, 15.
27;

2) Mat. I, 23; IV, 6, 14; XXVI, 31, 54, 56; XXVII, 19, 35, Marek XVI,
XV, 28; Jan XII, 1 4 - 1 5 ; XVIII, 9; XIX, 19,
24, 28, 36.
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dowolna, polegała więcej na djalektyce, niż na poważnej ar
gumentacji.
Cuda wszelako uchodziły w owej epoce za niezawodne
znamię boskości i misji proroczej. Przepełnione są niemi le
gendy o Eljaszu i Elizeuszu. Mniemano, że i Mesjasz dokona
wielu cudów 3). W Samarji, oddalonej zaledwie o kilka godzin
od miejsca pobytu Jezusa, czarownik imieniem Szymon zje
dnał sobie cudami niemal znaczenie boskie4). Gdy później
chciano rozsławić Apolonjusza z Tjany i dowieść, że życie
jego było pielgrzymką Boga na ziemi, stworzono w tym celu
całe cykle cudów 5). Nawet filozofowie aleksandryjscy, n. p.
Plotyn i inni, mieli czynić cu d a6). Jezus musiał tedy wybrać
jedno z dw ojga: albo zrzec się swej misji, albo zostać cudo
twórcą. Należy uwzględnić, że w całej starożytności, z w y
jątkiem wielkich szkół filozoficznych Grecji i ich rzym
skich zwolenników, wierzono w cuda; że wreszcie Jezus
nietylko wiarę tę podzielał, ale najmniejszego nie miał pojęcia
o jakimś ładzie w przyrodzie, opartym na prawach. Pod tym
względem stał całkowicie na jednym poziomie wiedzy ze
swymi rówieśnymi. Co więcej, wierzył niewzruszenie, że
człowiek wskutek wiary i modlitwy może posiadać nad na
turą zupełną władzę 7). Dar czynienia cudów uważano za zu
pełnie naturalny, udzielony od Boga; nie dziwił on też ni
kogo 8). .
To, na czem się opierała cała potęga wielkiego założy
ciela, wskutek różnicy epok ma w sobie dla nas coś odstrę*) Jan VII, 34; IV Ezdrasz XIII, 50.
*) D zieje A post. VIII, 9 i nast.

5) P atrz jeg o życiorys przez F ilostratosa.
®) P atrz życiorysy sofistów przez Eunapa, życiorys P lotyn a przez Porfirjusza, życiorys Proklusa przez Marinusa, życiorys Izydora
Damasciusa.
7) Mat. XVII, 19; XXI, 2 1 — 22; Marek XI, 2 3 — 24.
«) Mat. IX, 8.
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czającego, a jeżeli kiedykolwiek ludzkość nieco zobojętnieje
dla Jezusa, to jedynie ze względu na to, co mu właśnie
wtedy zjednało wyznawców. Z tego rodzaju historycznemi
zjawiskami krytyka nie robi sobie kłopotu. Dla nas jest dziś
wstrętny typ cudotwórcy, zwłaszcza naiwnego do ostatecz
ności, jak to miało miejsce w Niemczech z niektórymi osob
nikami o krwawych stygmatach, gdy cuda te, działane bez
wiary, są owocem zwykłej szarlatanerji. Ale weźmy pod
uwagę takiego Franciszka z Assyżu a rzecz przedstawi się
nam w zupełnie innem świetle; liczne cuda, któremi opro
mieniano powstanie zakonu św. Franciszka, nietylko nas nie
rażą, ale działają na nas bardzo ujmująco. Założyciele chrze
ścijaństwa byli pogrążeni co najmniej w takiej samej poety
cznej nieświadomości, jak św. św. Klara i »tres socii«. Uwa
żali za rzecz całkiem prostą, że mistrz ich miewał rozmowy
z Mojżeszem i Eljaszem, źe wydawał rozkazy żywiołom
i uzdrawiał chorych. A i tego nie należy zapominać, że ka
żda myśl traci coś ze swej czystości, skoro dąży do reali
zacji. Dusza nie osiąga zwycięstwa bez ran. Ludzka dusza
jest tak ułomna, że zazwyczaj walczy o rzeczy dobre za po
mocą złych środków. Dowodzenia pierwszych apologistów
chrześcijaństwa opierają się na nader nieszczególnych argu
mentach. Mojżesz, Mahomet, Kolumb, zwalczali tylko dlatego
wszystkie przeszkody, że zawsze brali pod uwagę słabość
natury ludzkiej i że często bronili prawdy nieprawdą. Na
otoczenie Jezusa działały niezawodnie jego cuda silniej, niż
jego podniosłe mowy. Przypuśćmy w dodatku, że głos ludu
przed śmiercią i po śmierci Jezusa we wszystkiem, co się
tych spraw tyczy, znacznie przesadził. Typy cudów, o któ
rych mowa w ewangieljach, nie posiadają istotnie wielkiej
rozmaitości; wciąż się powtarzają i zdaje się, źe je stylizo
wano według kilku wzorów, które lud sobie szczególnie upo
dobał.
16*

244

Śród wszystkich cudów, zamęczających czytelnika przy
czytaniu ewangielji, niepodobna odróżnić tych, które opinja
publiczna przypisywała Jezusowi, od tych, przy których speł
nieniu on istotnie był czynny. Trudno zwłaszcza dociec, czy
różne rażące nas szczegóły, jak dreszcze i tym podobne
objawy, trącące źonglerstwem, są historyczne 9), czy też po
winny pójść na karb opowiadaczy, którzy się bardzo zajmo
wali wizjonerstwem i żyli w atmosferze, przypominającej sil
nie historje naszych pukających stolików10). Prawie wszystkie
cuda, których dokonanie Jezus sobie przypisywał, polegają
na uzdrowieniach. Lecznictwo ówczesne w Judei nie różniło
się od tego, które dziś spotykamy na Wschodzie; nie opiera
sie ono na wiedzy, ale na subjektywnej inspiracji. Lecznic
two, traktowane przez Greków już od pięciu wieków nau
kowo, było za czasów Jezusa zupełnie nieznane w Palesty
nie. W takich warunkach obecność znakomitego człowieka,
który do chorego zwraca się z miłością i przez jakieś widome
znaki zapewnia go o uzdrowieniu, jest już środkiem skute
cznym. Któż śmiałby zaprzeczyć, iż niekiedy, z wyjątkiem
naturalnie całkiem charakterystycznych uszkodzeń, samo dot
kniecie przez znakomitą osobistość równa się zastosowaniu
środków leczniczych? Sam widok ich uzdrawia. Radość daje
choremu to, co dać może: uśmiech, nadzieję — a to nie są
czcze rzeczy.
O racjonalnej wiedzy leczniczej Jezus miał takie pojęcie,
jak jego otoczenie; wierzył razem z innymi, że można uzdro
wić przez pewne religijne praktyki, a wiara taka była kon
sekwentna. Skoro mniemano, że choroba jest karą za popeł-

9) Łuk. VIII, 4 5 — 46; Jan XI, 33, 38.
10) D zieje Apost. II, 2 i nast.; IV, 31; VIII, 15 i n a st;

X, 44 i nast.

Prawie przez cale stulecie apostołow ie i ich uczniowie marzą tylko o cu d ach .
Patrz D zieje apostolskie, pisma św. Pawła, w yciągi z Papiasa u E u zebju sza
H ist. eccl. III, 39. Porów. Marek III, 15; XVI, 17— 18, 20.
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ni one grzechyłl), że pochodzi od dem onów12) a nie jest
wynikiem przyczyn fizycznych, najlepszym lekarzem mógł
być tylko święty, który miał władzę rozkazywania żywiołom.
Leczenie było darem duszy; Jezus, który znał potęgę swego
ducha, musiał się uważać za szczególnie uzdolnionego w tym
kierunku. Skoro był przekonany, że chorym sprawia ulgę,
gdy się dotkną jego s z a t 13) albo gdy on dotknie ich swemi
rękam i14), byłby zaiste bezlitosny, gdyby im odmówił tego,
co było w jego mocy. Uzdrawianie chorych uważano za
znak królestwa bożego i łączono to zawsze z wyzwoleniem
ubogich 15). Jedno i drugie zaś było znamieniem wielkich prze
wrotów, które miały kres położyć wszelkiemu złu.
Jednym z najpospolitszych cudów Jezusa był egzorcyzm,
czyli wypędzanie djabłów. Za onych czasów ludzie byli nie
słychanie skłonni do wiary w złe duchy. Mniemano powsze
chnie i to nietylko w Judei, ale poprostu wszędzie, że de
mony mogą opętać pewne osoby i zniewalać ich do różnych
czynów, którychbyw innym wypadku nie popełnili. Wspom
niany kilkakrotnie w »Aveście« 16) perski >div«, Aeszma daeva,
*div złych żądz«, przejęty przez Żydów pod nazwą Asmodeuszu 17), uchodził za sprawcę wszystkich histerycznych za
kłóceń u kobiet18). W ten sposób objaśniano w szystkie19)
choroby jak np. epilepsję, cierpienia umysłowe i nerwowe,
w których choremu się zdaje, że nie należy do siebie, przy“ ) Jan V, 14; IX, 1 i nast. 34.
lł) Mat. IX, 32— 33; XII, 22; fcuk. XIII 11, 16.
,8) fcuk. VIII, 45— 46.
u ) Łukasz IV, 40.
1S) Mat. XI, 5; XV. 30— 31; Łukasz IX, 1— 2, 6.
1#) V endidad, XI, 26; Yasna, X, 18.
1T) Tóbjasz, III, 8; VI, 14; Talm. Babil. G ittin , 68 a.
18) Porów. Marek XVI, 9; Łukasz VIII, 2; E w angielja o dzieciństwie
16, 33; Kodeks syryjski w Anecdota sy ria c a M. Land’a, I,str. 152.
18) Józef Flaw. B ell. Jud. VII, vi, 3; Lucjan Philopseud. 16; Filostra4os, Vita A poll. III, 38; IV, 20; Arataeus, De causis morb. chroń. I, 4.

padłości niewiadomego pochodzenia jak głuchotę i niemotę 20)Godny podziwu traktat Hipokratesa o »świętej chorobie*,
który na cztery i pół wieków przed Jezusem wyłożył zasady
odnośnego lecznictwa, nie usunął tego przesądu. Mniemano,
iż za pomocą mniej lub więcej skutecznych praktyk można
złe duchy w ypędzać; egzorcysta był człowiekiem tak samo
uznanej profesji", jak dziś lekarz 21). Nie ulega wątpliwości,
że o Jezusie jeszcze za jego życia głoszono, iż posiadał taj
niki tej sztuki22). Było wtedy w Judei wielu umysłowo cho
rych prawdopodobnie wskutek wielkiego podniecenia umy
słów. Pozostawiano ich na zupełnej wolności, jak to się
i dziś tam dzieje; mieszkali w opuszczonych grobach, zw y
kłem schronisku różnych włóczęgów. Jezus wywierał wielki
wpływ na tych nieszczęśliwców 23). O jego cudownych uzdro
wieniach opowiadano sobie najdziwaczniejsze historje, w któ
rych ówczesna łatwowierność puszczała cugle swej fantazji.
Ale tu nie należy spiętrzać trudności. Ci, którzy uchodzili
za opętanych, byli właściwie ludźmi tylko lekko nienormal
nymi. Dziś jeszcze uchodzą w Syrji za umysłowo chorych
lub opętanych (te dwa pojęcia łączą się w jedno >Medsnun 24) zwyczajni dziwacy. Nieraz wystarczało jakieś łagodne
słowo, aby z nich wygnać djabła. I tego to środka używał
niezawodnie Jezus. Kto wie, czy wogóle sława jego jako
egzorcysty nie rozeszła się wbrew jego woli? Ludzie żyjący
2°) Mat. IX, 33; XII, 22; Marek IX, 16, 24; fcukasz XI, 14.
21) Tobiasz VIII, 2— 3; Mat. XII, 27; Marek IX, 38; Dzieje A post.X IX ,
13; Józ. Flaw. A nt. VIII, i i , 5; Justyn D ial, cum Triphone, 85; Lucyan
Ep’igr. XXIII (XVII Dindorf).
22 ) Mat. XVII, 20; Marek IX, 24 i nast.
23) Mat. VIII, 28; IX, 34; XII, 43 i nast., XVII, 14 i nast., 20; Marek
V, 1 i nast.; fcukasz VIII, 27 i nast.
s*) Wyrażenie Daem onium habes (Mat. XI, 18; fcukasz VII, 33; Jan VII^
20; VIII, 48 i nast.; X, 20 i nast.) znaczy: »Jesteś szalony* a po arabskur
Med&nun ente. Czasownik Scupvav ma również w całej starożytności znacze
nie »być szalonym*.
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na Wschodzie dowiadują się nieraz po jakimś czasie, że mają
sławę lekarzy, czarowników, wynajdywaczy skarbów ukry
tych, a nie mają pojęcia, co się stało powodem tak szcze
gólnych o nich wyobrażeń.
Wiele okoliczności skłania nas do twierdzenia, źe Jezus
został cudotwórcą dopiero późno i to z niechęcią. Niektóre
cuda czynił dopiero wskutek długich próśb, z niesmakiem
i po wyłożeniu błagającym ich prostactwa 25). Pozornie niewytłómaczonem dziwactwem wydaje się fakt, źe cudów do
konywał skrycie, a uzdrowionym zalecał, aby o tern nikomu
nie mówili2S). Gdy demony chciały go okrzyknąć Synem
Bożym, nie pozwolił im odemknąć u s t; uznają go za takiego
wbrew jego w o li27). Te rysy charakterystyczne znajdujemy
głównie u Marka, który też jest przeważnie ewangielistą cu
dów i egzorcyzmów. Zdaje się, że ów uczeń, który dostar
czył do tej ewangielji pierwotnej relacji, z powodu podzi
wiania cudów stał się Jezusowi uciążliwym i że mistrz, nie
zadowolony z przykrego rozgłosu, często napominał g o :
»Nie mów o tem«. Raz nawet niezadowolenie to przybrało
ostrzejszą form ę28), z czego widać, ile przykrości sprawiało
Jezusowi ustawiczne żądanie cudu ze strony tych ludzi ma
łodusznych. Niekiedy możnaby przypuścić, iż ma już dość
tych cudów, które mu niejako z pod stóp wyrastają, i źe
pragnąłby, aby o nich jak najmniej mówiono. Gdy żądali od
niego cudu jego nieprzyjaciele, zwłaszcza cudu zjawiskowego,
odmawiał stanowczo 29). Można tedy przypuścić, że tytuł taumaturga został mu narzucony, że wprawdzie nie bardzo się
25) Mat. XII, 39; XVI, 4; XVII, 16; Marek VIII, 17 i nast.: IX, 18; Łuk.
IX, 41.
2«) Mat. VIII, 4; IX , 3 0 — 31; XII, 16 i nast.; Marek 1,44; VII, 24 i nast.;
VIII, 26.
27) Marek I, 2 4 — 25, 34; III, 12; Łukasz IV, 41,
28) Mat. XVII, 16; Marek IX, 18; Łukasz IX, 41.
*•) Mat. XII, 38 i nast.; XVI, 1 i nast.; Marek VIII, 11.

248

temu opierał, ale też i o utrzymanie go nie dbał, że w każ
dym razie czuł całą płytkość podobnej wiary, zakorzenionej
w społeczności.
Postąpilibyśmy przeciw racjonalnej metodzie historycznej,
gdybyśmy tu chcieli, dając folgę naszym wstrętom i chcąc
zasłonić Jezusa przed róźnemi zarzutami, przemilczeć pewne
fakty, które w oczach jego rówieśników stały właśnie na
pierwszym planie30). Byłoby to rzeczą bardzo wygodną
głosić, że są to dodatki jego uczniów, którzy stali o wiele
niżej od swego mistrza, a którzy, nie mogąc się poznać na
jego właściwej wielkości, starali się go wywyższyć za po
mocą sztuczek, niegodnych jego charakteru. Ale pod tym
względem wszyscy czterej jego życioryśnicy są ze sobą cał
kiem zgodni; wielbią bowiem jego cuda; jeden z nich, Marek,
tłómacz apostoła Piotra31), taką do tego przywiązuje wagę,
że gdybyśmy się w charakterystyce Jezusa chcieli oprzeć
wyłącznie na jego relacjach, to musielibyśmy go sobie w yo
brazić jako niesłychanie pociągającego zaklinacza djabłów,
jako potężnego czarownika, budzącego strach, od którego
należałoby się trzymać możliwie zdaleka32). Więc bez wszyst
kiego przyznamy, że postępki, które dziś uchodziłyby za sza
leństwo lub oszukaństwo, w życiu Jezusa stanowiły bardzo
potężne czynniki. Ale czy te bądź co bądź nieprzyjemne
fakty mają nam rzucać cień na jego podniosłą duszę? Strze
żmy się czegoś podobnego! Zwyczajny czarownik w rodzaju
Symona nie byłby nigdy dokonał takiego przewrotu, jakiego
dokonał Jezus. Gdyby czarownik wyparł z Jezusa moralistę
so) Józ. Flaw. A nt. XVIII, i i i , 3.
81) Papias, u Euzebjusza, H ist. eccl. III, 39.
3S) Marek IV, 40; V, 15, 17, 33, 36; VI, SO; X, 32. Porów. Mat. VIII,
27, 34, ,X, 8; XIV, 27; XVII, 6 — 7; XXVIII. 5— 10; fcukasz IV, 38; V, 17;
VIII, 25, 35, 37; IX, 34. Apokryficzna ewangielja Tomasza Izraelity opowiada
zdarzenie to w sposób wstrętnie przesadny. Porów, Cuda dzieciństw a, Thilo:
Codex apocr. N. T. str. CX, odsyłacz.
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i nowatora religijnego, to zostałby on twórcą szkoły wizjo
nerów a nie założycielem chrześcijaństwa.
Zresztą jest to problemat, tyczący wszystkich świętych
i wszystkich twórców religji. Co uchodzi obecnie za chorobę,
np. epilepsja, wizjonerstwo, to było dawniej cenione jako
pierwiastek siły i wielkości. Medycyna zna chorobę, którą
dała Mahometowi szczęście3S). Niemal do dni naszych
wszyscy ludzie zasłużeni ludzkości (nie wyłączając bynaj
mniej znakomitego Wincentego a Paulo!) byli cudotwórcami,
czy chcieli, czy nie chcieli. Ale krytyka zawsze chybi, jeżeli
wyjdzie z założenia, źe wszelka osobistość historyczna, któ
rej przypisują czyny, jakie wiek nasz nazwałby bezrozumnymi lub oszukańczymi, była tern samem bezrozumna i szalbiercza. Szkoła aleksandryjska była szkołą szlachetną, a je
dnak uprawiała wizjonerstwo posunięte do ostateczności.
Sokrates i Pascal miewali halucynacje. Fakty należy wyja
śniać za pomocą odpowiednich przyczyn. Ułomność ducha
ludzkiego rodzi znowu ułomność. Dla rzeczy wielkich musimy
szukać w naturze człowieka także wielkich przyczyn, choćby
się one zjawiały w towarzystwie małostek i choćby te ma
łostki zaciemniały umysłom powierzchownym ich wielkość.
Możemy przeto wygłosić jako zasadę ogólną, że Jezus
został cudotwórcą i egzorcystą wbrew swej woli. Cud jest
zwykle raczej dziełem widzów, niż dziełem samego cudo
twórcy. Przypuśćmy, że Jezus nie chciałby robić cudów;
wtedy tłum byłby je stworzył za Jezusa; a największym
cudem byłoby to, gdyby nie był uczynił ani jednego cudu;
zostałyby wtedy naruszone prawa historji i psychologji ludów.
Cuda były gwałtem, którego na Jezusie dokonała ówczesność,
były koncesją, do której go zmusiła losowa konieczność. Zre
sztą umarł zaklinacz duchów i cudotwórca; ale wiecznie żyć
Będzie odnowiciel religji.
83) Hysteria muscularis Schoenleina.
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Czyny te wywierały wrażenie nawet na tych, którzy
w niego nie wierzyli, gdyć starali się być świadkami cudów 34).
Poganie i ludzie mniej wtajemniczeni uczuwali lęk i starali
się go usunąć ze swej okolicy 35). Jest także możliwe, iż nie
którzy chcieli nadużyć jego imienia dla celów rewolucyjnych 36).
Lecz nawskróś etyczny a nie polityczny kierunek charakteru
Jezusa uchronił go od tej pokusy. Królestwo jego było w po
środku dziatek, które skupiała dokoła niego ta sama dziecięca
imaginacja i ten sam przedsmak nieba.

Mat. XIV, 1 i nast.; Marek VI, 14; Łukasz IX, 7; XXIII, 8.
SŁ) Mat. VIII, 34; Marek V, 17; VIII, 37.
!8) Jan VI, 14— 15.

ROZDZIAŁ XVII.
Ostateczne ukształtowanie się idei Jezusa o królestwie bożenu

Przypuszczamy, że ten ostatni okres działalności Jezusa
trwał mniej więcej ośmnaście miesięcy, t.j. od powrotu jego
z pielgrzymki na święta Paschy w 31 roku do pielgrzymki
na święto namiotów w 32 ro k u 1). Zdaje się, źe w tym okre
sie myśli Jezusa nie wzbogacił żaden nowy pierwiastek; ale
natomiast wszystko, co już w nim było, rozwinęło się i zna
lazło wyraz potężny a śmiały.
Ideą podstawową Jezusa było od samego początku za
łożenie królestwa bożego. Wszelako zdaje się, jak już powie
dzieliśmy, że Jezus w różny sposób pojmował to królestwo
boże. Raz możnaby go wziąć za przewódcę demokracji, który
chce poprostu władzy dla biednych i wydziedziczonych. In
nym znowu razem królestwo boże ma być dosłownem speł
nieniem się wizji Daniela i Henocha. Wreszcie często króle
stwo boże przedstawia się jako państwo dusz, a zbliżające
się wyzwolenie ma być wyzwoleniem przez ducha. Rewolu
cja, do której dążył Jezus, odpowiada istotnie tej, która po
tem miała miejsce a która ustanowiła kult, czystszy od kultu
Mojżeszowego. — Zdaje się, że wszystkie te myśli istniały
ł) Jan V, 1; VII, 2. Trzymamy się systematu Jana, wedle którego dzia
łalność publiczna Jezusa trwała trzy lata. Synoptycy natomiast ujęli wszystkie
zdarzenia w ramy jednego roku.

równocześnie w umyśle Jezusa. Myśl pierwsza, myśl o re
wolucji czasowej, nie zajmowała go, jak się zdaje, zbyt długo.
Na ziemskość, na możnych, na potęgę materjalną, zapatry
wał się zawsze jak na coś takiego, czem się długo zajmo
wać niewarto. Zewnętrzność nie pociągała go, nie miał w tym
kierunku żadnych ambicji. Niekiedy, z bardzo naturalnych
powodów, religijne jego zagadnienia stawały na granicy za
gadnień społecznych. Przybywali do niego ludzie z prośbą,
aby zechciał być ich sędzią i rozjemcą w różnych sprawach.
Jezus odrzucał podobne propozycje z dumą, niekiedy nawet
tak, jak gdyby się czuł obrażonym 2). Przejęty ideałem nie
biańskim, nie wzniósł się nigdy ponad wzgardzone ubóstwo.
Co się tyczy dwóch innych wyobrażeń Jezusa o królestwie
bożem, to zdaje się, źe żywił je w umyśle swoim równocze
śnie. Gdyby był tylko entuzjastą, uwiedzionym przez apoka
lipsy, któremi żywiła się fantazja ludu, zostałby nieznanym
sekciarzem, stojącym niżej od tych, których poglądy zwal
czał. Gdyby był tylko jakimś purytaninem, jakimś Channingiem albo »Vicaire Savoyard*, byłby z pewnością nic nie
zrobił. Obie części jego systematu, albo, powiedzmy dokład
niej, dwoistość jego wyobrażeń o królestwie bożem, co się
wzajemnie wspierało i uzupełniało, dało wyniki niezrównane.
Pierwsi chrześcijanie byli wizjonerami, żyli myślą sw ą tylko
w krainie marzeń, jakbyśmy to dziś nazwali; ale równo
cześnie byli oni bohaterami boju społecznego, prowadzą
cego do wyzwolin ducha i do stworzenia religji, z której wy
szedł ostatecznie czysty kult, zapowiedziany przez zało
życiela.
Idee apokaliptyczne Jezusa w ich kształcie ostatecznym
da się wyrazić w ten sposób:
Ład, na którym się ludzkość opiera, dobiega dni swoich.
-Nastąpi potężny przewrót, »lęk«, jaki ogarnia rodzącą, palin2) fcukasz XIT, 13 — 14.
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geneza czyli »odrodzenie« (według własnych słów Jezu sa3),
poprzedzone przez okropne klęski i zapowiedziane przez dzi
wne zjaw iska4). W biały dzień zajaśnieje na niebie znak
Syna Człow ieczego; będzie to zjawisko pełne światła i grzmotu,
jak na górze Synaj, potężny orkan, rozdzierający obłoki, prze
cinający w mgnieniu oka niebo od wschodu do zachodu.
W chmurach ukaże się Mesjasz, ukaże się przy dźwięku trąb,
w chwale i majestacie, otoczony zastępami aniołów. Na tro*
nach obok niego, będą siedzieli jego uczniowie. Wtedy umarli
ożyją a Mesjasz rozpocznie s ą d 5).
Na tym sądzie ludzie zostaną podzieleni na dwie kategoije wedle swoich postępków6). Aniołowie będą wykonaw
cami w yroku7). Wybrani znajdą się w miejscu wspaniałem,
zgotowanem dla nich od początku świata 8) ; tam, przybrani
w szaty świetliste, siądą do uczty, na której pierwsze mięj-

s) Mat. XIX, 28.
4) Mat. XXIV, 3 i nast.; Marek XIII, 4 i nast.; Łukasz XVII, 22 i nast.
XXI, 7 i nast. Należy zwrócić uwagę na to że wszystko, co synoptycy wkła
dają Jezusowi w usta o końcu świata, ma związek z oblężeniem Jerozolimy.
Łukasz pisał w jakiś czas po oblężeniu (XXI, 9,20, 24),Mateusznatomiast
albo podczas samego oblężenia, albo nieco później (XXIV, 15, 16, 22, 29).
Nie ulega wątpliwości, że Jezus zapowiadał wielkie klęski, mające poprzedzić
jego powtórne zjawienie się. Klęski te stanowią integralną część wszystkich
żydowskich apokalips. Henoch XCIX— C, CII, CIII (podział Dillmanna); Car
men Sibyll. III, 334 i nast.; 633 i nast.; IV, 168 i nast.; V, 511 i nast.
I u Daniela jest powiedziane, że panowanie świętych nastąpi wtedy, gdy nie
dola dojdzie do punktu kulminacyjnego (VII, 25 i nast.; VIII, 23 i nast.; IX,
2 6 - 2 7 ; XII, 1).
*) Mat. XVI, 27; XIX, 28; XX, 21; XXIV, 30 i nast.; XXV, 31 i nast.;
XXVI, 54; Marek XIV, 62; Łukasz XXII, 30; I Kor. XV, 52; I Tess. IV,„
15 i nast.
«) Mat. XIII, 38 i nast., XXV, 33.
7) Mat. XIII, 39, 41, 49.
8) Mat. XXV, 34. Porów. Jan XIV, 2
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sca przypadną Abrahamowi9), patrjarchom i prorokom. Li
czba zbawionych nie będzie d u ż a 10). Inni pójdą do piekieł
(Gehenny). Gehenna była doliną, leżącą na zachód od Jero
zolimy. W różnych epokach uprawiano tu kult ognia; potem
dolina ta stała się miejscem wszelakich nieczystości. Gehenna
była zatem w wyobrażeniu Jezusa doliną ognia i brudu. Od
trąceni od królestwa bożego będą tu pod strażą szatana
i zbuntowanych aniołów paleni i toczeni przez robactw o11).
Będzie tam płacz i zgrzytanie zębów 12). W śród świata ciem
ności i m ęki13) królestwo boże będzie jako zamknięta sala,
zalana światłością.
Ten nowy ład ma trwać wiecznie. Ani raj, ani piekło,
nie będzie miało końca. Dzieli je przepaść nieprzebyta14). Syn
Człowieczy, siedzący po prawicy Boga, będzie sprawował
rządy w tym ostatecznym stanie rzeczy 15).
Że w to wszystko wierzyli dosłownie uczniowie a nie
kiedy sam mistrz, bije wyraźnie z pism owoczesnych. Jeżeli
pierwsze pokolenie chrześcijan posiadało wiarę głęboką i silną,
to dlatego, że oczekiwało bliskiego końca św iata16) i wypeł») Mat.

V H I,

11;

XHI, 43;

XXVI, 29;

XXII, 30.
10) Łukasz XHI, 23 i nast.
n ) Mat. X XV, 41. Rozwinięta w ten

Łukasz XIII,

28;

XVI,

22;

sposób w księdze Henocha idea

o upadku aniołów, była powszechnie przyjęta w otoczeniu Jezusa. L ist Judy
6 i nast.; II list Piotra (przypisywany jemu) II, 4, 11; Apok. XII, 9; Ewang.
Jana VIII. 44.
»*) Mat. V, 22; V III, 12; X,28; XIII,
XXV, 30. Marek IX , 43 etc.
« ) Mat. VIII, 12; XXII, 13;
tu i

XXV,

40, 42, 50; XVIII, 8;
30.

XXIV, 51;

Porów. Józef Flaw. B. J. III,

, 5.
“ ) Łukasz XVI, 28.
18) Marek III, 29; Łukasz XXII, 69; D zieje A post. VII, 55.
i«) D zieje A post. II, 17; H I, 19 i nast. I Kor. XV, 23— 24, 52; I T e s.

I E , 13; IV, 14 i n a s t, V, 23; II T ess. II, 8; I. Tym. VI, 14; II Tym . IV, 1;
Tyt. II, 13. List Jakóba V, 3, 8. L ist Judy 18; II P iotra, III w całości; cała
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nienia wielkiego »objawienia* Chrystusow ego17). Okrzyk
»czas jest bliski« 18), od którego Apokalipsa się zaczyna i na
którym się kończy, te wciąż powtarzane słowa »kto ma uszy,
niech słucha« 19), były słowami nadziei, były hasłami całego
okresu apostolskiego. I hasłem stało się też wyrażenie syryj
skie Maran ath a »Nasz Pan przychodzi« 20), hasłem, które
podawano sobie z ust do ust dla umocnienia się w wierze
i nadziei. Apokalipsa, napisana w 68 r. naszej ery 21) zapo
wiada tę chwilę za trzy i pół la t 22). Autor »Wniebowzięcia
Izajasza« 23) oblicza ją bardzo podobnie.
Jezus nie posunął się nigdy do tej ścisłości. Zapytywany,
kiedy się powtórnie zjawi, nie dawał odpowiedzi; raz nawet
oświadczył, iż wielki ten dzień jest tylko wiadomy Ojcu,
który go nie podał ani aniołom, ani Synow i24). Mniemał, że
chwila, w której ludzie będą z niepokojem wyczekiwali przyj
ścia królestwa bożego, zawiedzie 25). Powtarzał ustawicznie,
że przyjdzie niespodzianie, jak za czasów Noego i Lota;
trzeba czuwać i być ciągle na nią przygotowanym; niechaj
każdy czeka z zapaloną lampką jak na przyjście oblubieńca,
Apokalipsa, w szczególności I, 1; II, 5, 16; III, 11; XI, 14; XXII, 6, 7, 12,
20: porów. IV Ezdraszowe, IV, 26.
17) Łukasz XVII, 30; 1 Kor. I, 7 — 8; II Tess. I, 7; I św. Piotra I, 7,
13; Apok. I, 1.
łS) Apok. I, 3; XXII, 10.
19) Mat. XI, 15; XIII, 9, 43; Marek IV, 9, 23; VII, 16;Łukasz VIII, 8;
XIV, 35; Apok. II, 7, 11, 27, 29; III, 6, 13, 22; XIII, 9.
90) I Kor. XVI, 22.
sl) Apok. XVII, 9 i nast. Szósty cesarz, który według autora panuje,
to Galba. Cesarzem umarłym, mającym wrócić, jest Neron; imię jego jest wy
rażone za pomocą liczby (XIII, 18).
» ) Apok. XI, 2, 3; XII, 14. Porów. Daniel VII, 25; XII, 7.
**) Roz. IV, V, 12 i 14; porów.
Cedrenusstr.68(Paryż1647).
**) Mat. XXIV, 36; Marek XIII, 2.
*5) Łukasz XVII, 20. Porów. Talmud Babil. Sanhedryn, 97 a.

256

który się zjawi nieprzewidziany26); Syn Człowieczy przybę
dzie jak złodziej w godzinie nieoczekiwanej27) ; zjawi się jak
piorun, przecinający horyzont z końca do ko ń ca28). Lecz ob
jaśnienia jego co do bliskości owej katastrofy są zupełnie
niedwuznaczne 29). »Pokolenie obecne*, mówił, »nie przeminie,
kiedy się to wszystko spełni. Są niektórzy z tych, co tu stoją,
którzy nie ukuszą śmierci, ażby ujrzeli Syna Człowieczego,
idącego w królestwie swojem «30). W yrzuca tym, którzy
w niego nie uwierzyli, iż nie widzą znaków zbliżającego się
królestwa. »Gdy bywa wieczór, mówicie: pogoda będzie, bo
niebo się czerwieni. A ran o : dziś będzie niepogoda, albowiem
się niebo pochmurne czerwieni. Obłudnicy! postawę nieba
rozsądzić umiecie, a znamion tych czasów nie m ożecie31).
W skutek złudy, jakiej podlegali wszyscy wielcy reformatorowie, wyobrażał sobie ów kres znacznie bliżej, niż było
w istocie; nie wziął pod uwagę, źe wszelki ruch ludzkości
odbywa się bardzo powoli; zdawało mu się, że dokona tego
w ciągu jednego dnia, co się ostatecznie nie dokonało naw et
w ciągu dwudziestu wieków.
Tak sformułowane zapowiedzi zajmowały chrześcijańską
społeczność prawie przez siedmdziesiąt lat. Uchodziło za pe
wnik, iż niektórzy uczniowie ujrzą przed śmiercią zapowie
dziany przez objawienie dzień. W szczególności Jan miał na
leżeć do tych nielicznych 32). Niektórzy wierzyli, że nigdy nie
26) Mat. XXIV, 36 i nast.; Marek XIII, 32 i nast. fcukaszXII, 35 i nast.;
XVII, 20 i nast.
27) Łukasz XII, 40; II Piotra, III, 10.
28) Łukasz XVII, 24.
29) Mat. X, 23; XXIV— XXV w całości, zwłaszcza XXIV, 29, 34; Marek
XIII, 30; Łukasz XIII, 35; XXI, 28 i nast.
*°) Mat. XVI, 28; XXIII, 36, 39; X X IV , 34; Marek VIII, 39; Łuk. I X ,
27; X X I, 32.
si) Mat. XVI, 2 — 4. Łukasz XII, 5 4 — 56.
32) Ewang. Jana X X I, 2 2 — 23.
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um rą. Ale było to może mniemanie późniejsze, które się w y 
łoniło dopiero pod koniec pierw szego stulecia w skutek pode
szłej starości Jana, co nasunęło myśl, że Bóg chce go z a 
chow ać na ów wielki dzień celem dowiedzenia prawdziwości
zapow iedzi Jezusowej. Jakkolwiek rzeczy się miały, śmierć
jego zachw iała wiarę wielu a uczniowie Janow i próbowali
przepowiedni Jezusa dać potem znaczenie bardziej zmodyfi
kow ane 33).
Skoro Jezus przyjął apokaliptyczną wiarę w całości, jak
ją znam y wedle żydow skich ksiąg apokryficznych, musiał też
uznać dogmat, będący jej uzupełnieniem a raczej podstaw ą,
w iarę w zm artw ychw stanie umarłych. Nauka ta, jak już p o 
wiedzieliśmy u ), była dla Izraela dość now a; wielu jej nie
znało, albo też jej nie przyjm ow ało35). Dla F aryzeuszów
i żarliw ych w yznaw ców m esjanizm u była ona kamieniem
węgielnym w ia ry 36). Jezus przyjął ją bez zastrzeżeń, ale
tylko w sensie najbardziej idealnym. W ielu mniemało, że po
zm artw ychw staniu będą jedli, pili, żenili się. Jezus wprawdzie
głosi, że w jego królestwie będzie now a Pascha, now y stół
i now e wino 37) ; w szelako m ałżeństwo w yklucza wyraźnie.
Saduceusze mieli pod tym względem argum ent wprawdzie
pozornie niezręczny, ale bądź co bądź dość zgodny ze starą
teologią. Należy pamiętać, że wedle nauki daw nych mędrców
człowiek żyje dalej tylko w sw ych dzieciach. T ę naukę patrjarchów Zakon M ojżeszowy uświęcił przez szczególną in33J Ewang. Jana XXI, 22—23. Rozdział XXI jest dodatkiem późniejszym,
czego dowodzi wiersz 31 rozdziału XX-go. W każdym razie dodatek ten po
chodzi z tych samych prawie czasów, co owa ewangielja.
54) Patrz str. 130— 132.
55) Marek IX, 9; Łukasz XX, 27 i nast.
88) Dan. XII, 2 i nast.; II Mach. VII cały; XII, 45 — 46; XIV, 46 ;
Dzieje Apost. XXIII, 6, 8; Józef Flaw. Ant. XVIII. i, 3; B. J. II, v i i i , 14;
III, v i i i , 5.
S7) Mat. XXVI, 29; Łukasz XXII, 30.
Żywot Jezusa.

17
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stytucję, przez Lewirat. Z niego też wysnuli Saduceusze
sprytne dowody przeciw zmartwychwstaniu. Jezus starał się
uniknąć tych zarzutów, głosząc, że w »źyciu wiecznem« nie
będzie różnicy płci, lecz że ludzie będą podobni do aniołów38).
Niekiedy wydaje się, jak gdyby zmartwychwstanie zapowia
dał tylko sprawiedliwym39); bezbożnych zaś dotknie kara
zupełnej śmierci, zagłady, pogrążenia w nicość40). Niekiedy
znowu zapowiada zmartwychwstanie także złym, aby wie
czne potępienie było ich udziałem41).
We wszystkich jego teorjach, jak się okazuje, nie było
nic nowego. Ewangielje i pisma Apostołów głoszą o naukach
apokaliptycznych tylko to, co było zawarte już u »Daniela« 42),
»Henocha< 43), w »proroctwach sybillińskich« 44) pochodzenia
judaistycznego. Idee te, bardzo wtedy rozpowszechnione, Je
zus uznał za swoje. Oparł się na nich w swej działalności,
albo powiedziawszy lepiej, na nich także się oparł, gdyż zbyt
głęboko pojmował swe dzieło, aby zaufać tak kruchej pod
stawie, którą bliskie zdarzenia mogły w niwecz obrócić.
Zresztą jest to proste, że podobna nauka, brana dosło
wnie, nie miała żadnej przyszłości. Wykazał jej nicość świat,
który w dalszym ciągu uparcie istniał. Jedno pokolenie ludz
kie mogło w to wierzyć. Wiara pierwszego pokolenia chrze
ścijan da się usprawiedliwić, ale już nie pokolenia drugiego.
Po śmierci Jana, czy też po śmierci tego, który jeszcze wła
snymi oczami patrzył na mistrza, słowa jego okazały się nie**) Mat. X X II, 24 i nast.; Łukasz XX, 34— 38.
*9) Łukasz XIV, 14; XX, 35 — 36. Zdanie to podziela także św.
Paweł: I Kor. XV, 23 i nast.; I Tess. IV, 12 i nast. Patrz wyżej str.
95— 97.
40)
«)
4*)
4»)
**)

Porów. IV ks. Ezdraszowe IX, 22.
Mat. XXV, 32 i nast.
Porównaj przedewszystkiem roz. II, V I-V III, X — XIII.
Roz. I, XLV— LII, LXII, XCIII, 9 i nast.
Ks. III, 573 i nast.; 652 i nast.; 766 i nast.; 795 i nast.

259

praw dziw em i45). Więc gdyby nauka Jezusa polegała tylko na
wierze w bliski koniec świata, byłaby już na pewno dawno
napomniana. Cóż ją tedy uratowało? Szerokość niezwykła
pojęć ewangielicznych, skutkiem czego z jednego i tego sa
mego symbolu wysnuwali sobie nauki ludzie bardzo różnych
umysłów. Świat nie doczekał się takiego końca, jak przepo
wiadał Jezus, jak wierzyli jego uczniowie. Ale odrodził się
i to odrodził do pewnego stopnia w myśl Jezusa. Ponieważ
ideę jego można pojmować w dwojaki sposób, przeto była
ona płodną. Chimera jego nie uległa losowi tylu innych, wylęgłych w umyśle ludzkim, ponieważ zawierała w sobie zalodek życia, który, dzięki obsłonce bajecznej, wprowadzony
do łona ludzkości, wiecznie rodzi owoce.
1 niechaj nikt nie mówi, że jest to interpretacja dowolna
dla uratowania honoru mistrza, że rzeczywistość w okrutny
sposób zadała kłam jego marzeniom. Nie, nigdy! Prawdziwe
królestwo boże, królestwo ducha, gdzie każdy staje się kró
lem i kapłanem, to królestwo, które, wyrosłe z ziarnka gor
czycy zamienia się w potężne drzewo ocieniające świat i da
jące w swych gałęziach przytułek ptakom niebieskim — to
królestwo Jezus pojął, on go chciał, on je założył. Obok fał
szywej, zimnej, niemożliwej idei królestwa doczesnego, zbu
dował w swych myślach prawdziwe miasto boże, prawdziwą
palingenezę, kazanie na górze, apoteozę słabych, podniesienie
maluczkich, uczczenie wszelkiej prawdy, wszelkiej prostoty.
Dokonał tego wywyższenia po mistrzowsku, nadał temu wyraz,
który będzie trwał wiecznie. W szystko, co jest w nas najle
pszego, zawdzięczamy jemu. Nie pamiętajmy mu jego wiary
w fantastyczne objawienia, wiary w powrót na obłokach śród
wielkiego tryumfu. Może wiara ta była raczej błędem innych,
niż jego? Gdyby nawet wierz}d w coś podobnego, to cóż
) Ta trw oga świadomości chrześcijańskiej ujawnia się naiwnie w drugim
•liście, przepisywanym św. Piotrowi, III, 8 i nast.
17*
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z tego wynika? Marzenia podobne dały mu siłę do pójścia
na śmierć, podtrzymywały go w walce, śród której mógł był
nie wytrwać.
Należy tedy przyjąć, że królestwo boże Jezusa ma lóżne
znaczenia. Gdyby Jezus był przejęty wyłącznie jedną myślą,
że zbliża się koniec świata i że się na to ludzkość powinna
przygotować, nie byłby przewyższył Jana Chrzciciela. 1 wtedy
ostatniem słowem nauki jego byłoby; nie dbać o świat, który
ma niebawem zginąć, wyrwać się z więzów doczesności, dą
żyć do przyszłego królestwa. Ale nauka Jezusa miała zna
czenie rozleglejsze. On chciał stworzyć ludzkości nowy świat
a nietylko przygotować ią na koniec świata starego. Gdyby
Eljasz lub Jeremjasz wstali z grobów celem przygotowania
ludzkości do rzeczy ostatecznych, nie byliby mówili tego, co
on mówił. Jest to do pewnego stopnia praw dą, że nawet
owa doktryna rzekomego końca świata przetrwała wieki
i wpłynęła zbawczo na ludzkość. W wielu wypadkach mowy
Jezusa nie są zgodne z teorją objawienia. Nieraz głosi, że
królestwo boże już nastało, że każdy nosi je w sobie, o ile
jest tego godny, że można je w sobie stworzyć przez pra
wdziwe nawrócenie się serca46). Więc w tym wypadku kró
lestwem bożem byłoby dobro47), jakiś lepszy ład na świecie,
panowanie sprawiedliwości, do czego każdy wierzący może
sie przyczynić w miarę m ożności; albo też znaczy to wol
ność duszy, coś analogicznego do budaistycznego >wyzw o
lenia*. Prawdy takie, będące dla nas czystemi abstiakcjami,
przedstawiły się Jezusowi jako żyw a rzeczywistość. W umy
śle jego wszystko staje się konkretnem, żyw otnem : Jezus był
człowiekiem, który wierzył silnie w możność urzeczywistnie
nia ideału.
40 )

Mat. V I, 10, 33; M arek X II, 34; fcukasz, X I, 2 , X II, 31; X V II, 2 0 ,

21 i n a st.
47) P a trz z w ła sz c za u Marka X II, 3 4 .
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Przyjmując utopje swego czasu i swego plemienia, Jezus
umiał dzięki płodnym w skutki nieporozumieniom oprzeć na
nich szczytne prawdy. Zapowiadanem przez niego królestwem
było niezawodnie objawienie, które miało się niebawem urze
czywistnić w niebie. Ale prócz tego i prawdopodobnie nadewszystko było to królestwo ducha, dzieło wolności i dziecię
cego oddania, które każdy cnotliwy człowiek odczuwa na
łonie swego Ojca. Była to religja czysta, bez żadnych pra
ktyk, bez świątyń, bez kapłanów ; był to sąd sumień spra
wiedliwych, sąd spoczywający w rękach ludu. Oto, co miało
być stworzonem, aby żyło, oto, co żyło! Gdy po upływie
stulecia daremnego oczekiwania nadzieja materjalistyczna
w bliski koniec świata zawiodła, ukazało się dopiero w ca
łej pełni królestwo boże. Uprzejmi wyjaśniacze opuszczają
zasłonę na realne królestwo, które się nie ziściło. Ponieważ
Objawienie Jana, pierwsza księga kanoniczna Nowego Te
stam entu48), zbyt wielki nacisk kładzie na bliski przewrót,
przeto usuwa ją się w cień, nazyw a niezrozumiałą, tłómaczy
w tysiączny sposób a czasem naw et odrzuca. Spełnienie jej
zapowiedzi odkłada się co najmniej gdzieś w daleką nieokre
śloną przyszłość. Kilku pobożnych maruderów, którzy zacho
wali jeszcze nadzieje pierwszych uczniów, zostaje heretykami
(Ebjonici, Milenarjusze), gubiąc się w toni chrześcijaństwa.
Ludzkość poszła do innego królestwa bożego. Część prawdy,
zaw arta w myślach Jezusa, odniosła zwycięstwo nad ćmiącą
ją chimerą.
Ale nie pogardzajmy tą chimerą, będącą szorstką sko
rupą świętego jądra, które nas żywi. To fantastyczne króle
stwo niebieskie, ta ciągła tęsknota za królestwem boźem,
która wciąż zajmowała chrześcijaństwo śród długiego pochodu,
to wielki instynkt, zwracający się ku przyszłości a ożywia
jący wszystkich reformatorów, żarliwych uczniów Objawienia,
48) Justyn, D ia l, cum Tryph. 8 1 .
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od Joachima Florusa aż do sekt protestanckich doby obecnej.
Te bezsilne zabiegi około stworzenia doskonałej społeczności
były źródłem niesłychanych wysileń, które z prawdziwych
chrześcijan czyniły zawsze mocarzy, zwalczających teraźniej
szość. Idea »królestwa bożego* i Objawienie, jako jego zwier
ciadło, były tedy w pewnym sensie najbardziej szczytnym
i poetycznym wyrazem ludzkiego postępu. Nie ulega kwestyi, że wiodło to nieraz do różnych zboczeń. Wskutek ta
kiej groźby, wiszącej ustawicznie nad ludzkością, wskutek
wracającego perjodycznie strachu, że nastąpi niebawem ko
niec świata, co trwało całe wieki, postęp spraw ziemskich
znacznie ucierpiał. Społeczność ludzka, niepewna swego bytu,
przerażona, zbrutalizowała s ię ; oto powód, dlaczego wieki
średnie o tyle niżej stanęły od starożytności i wieków no
w ych49). Zresztą wyobrażenia o zjawieniu się Chrystusa ule
gały znacznym zmianom. Gdy po raz pierwszy powiedziano
ludzkości, że ich planeta zginie, przyjęła ona tę wiadomość
z żywą radością. Ale skoro się ludzkość postarzała, poczęła
znowu lgnąć do życia. Dzień łaski, wyczekiwany tak długo
przez czyste dusze galilejskie, stał się dla tych żelaznych
wieków dniem gniewu'. Dies irae, dies Ula! Ale nawet i w ło
nie barbarzyństwa idea królestwa bożego pozostaje płodną.
Pomimo feudalnego kościoła protestowały wciąż imieniem
ewangielji przeciw niesprawiedliwości świata sekty, zakony,
święci. Nawet śród naszych czasów, śród owych czasów
posępnych, kiedy jedynymi właściwie uprawnionymi następcami
Jezusa byliby ci, którzy go właśnie nie uznają, są owe sny
o idealnym ustroju społecznym, tak podobne do wysileń pierw
szych sekt chrześcijańskich, do pewnego stopnia odroślami
tej samej idei, gałęziami olbrzymiego drzewa, z którego strzela
« ) Patrz np. Grzegorza z Tours wstęp do H istorji kościelnej Franków
i liczne akta pierwszej połowy średnich wieków, rozpoczynające się od for
mułki: »Gdy zbliża się wieczór świata...«
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wszelki pęd ideowy przyszłości, którego pniem i korzeniem
będzie po wieki wieków »królestwo boże«. Z szczepu tego
wyjdą wszystkie socjalne rewolucje ludzkości. Ale ponieważ
*socjalistyczne« próby naszych czasów związane są z gru
bym materjalizmem i dążą do niemożebności, chcąc powsze
chne szczęście oprzeć na politycznych i gospodarczych pod
stawach, przeto pozostaną bezpłodne, dopóki nie przejmą
się prawdziwym duchem Jezusa, to jest bezwzględnym
idealizmem, zasadą, że kto chce świat zdobyć, musi się go
zrzec.
Z drugiej strony idea »królestwa bożego« to nader szczę
śliwy wyraz owej potrzeby, odczuwanej przez każdą duszę,
która szuka kompensaty za los, za obecne ży c ie. Nawet ci,
którzy nie sądzą, iż człowiek składa się z dwóch substancji,
dla których deistyczny dogmat o nieśmiertelności duszy stoi
w sprzeczności z psychologją, nawet i tacy śnią o jakiejś
ostatecznej doskonałości, która pod nieznaną formą zaspokoi
potrzeby ludzkiego serca. Kto wie, czy ostatecznym kresem
postępu po bardzo długim szeregu wieków nie będzie bez
względna świadomość świata a z tą świadomością zbudzenie
się wszystkiego, co żyło? Sen wielowiekowy nie jest dłuższy
od snu godzinnego. Z tego stanowiska wychodząc, mógłby
i dziś święty Paweł słusznie powiedzieć: »In ictu oculi!«50).
Pewnem jest, że moralna i cnotliwa ludzkość otrzyma z a 
dośćuczynienie, że pewnego dnia uczucie uczciwego biednego
człowieka osądzi świat i że dnia tego idealna zjawa Jezusa
wytępi człowieka nieetycznego, nie wierzącego w cnotę, ego
istę, który się do niej wzbić nie umiał. Ulubione wyrażenie
Jezusa zachowa tedy wieczystą piękność. I zaiste było, że
się tak wyrazimy, coś szczytnie boskiego w tej nieokreślo
ności, obejmującej równocześnie wszystkie przejawy prawdy.

50) I Kor. X V , 5 2 : sPrędziuchno, we mgnieniu oka...«

ROZDZIAŁ XVIII.
Instytucje Jezusa.

Najlepszą miarą tego, że Jezus nie utonął całkiem w idejach
apokaliptycznych, jest fakt, że właśnie wtedy, kiedy się niemi
najbardziej zajmował, z szczególną pewnością siebie zakłada
podwaliny trwałego kościoła. Nie ulega najmniejszej wątpliwości,
że sam z pomiędzy uczniów wybrał tych, których później nazy
wano przeważnie »apostołami«, albo »dwunastoma*, następnego
dnia po jego śmierci stanowili oni zwartą korporacyę, która
drogą wyboru uzupełniała liczbę brakujących *). Byli to dwaj
synowie Jonasza, dwaj synowie Zebedeusza, Jakób syn Kleo
fasa, Filip, Natanael bar-Tolmeusz, Tomasz, Lewi syn Alfeusza albo Mateusz, Szymon Zelotes, Tadeusz albo Lebeusz
i Judasz z Keriot4). Prawdopodobnie z liczbą tą wiąże się
wspomnienie dwunastu pokoleń Izraela 3). Owych »dwunastu« tworzy grupę wybranych uczniów, śród których pierw
sze miejsce zajmuje po bratersku 4) Piotr; Jezus zdał mu pie
czę nad dalszym rozwojem swego dzieła. Nic tu nie przy-

*) Dzieje Apost. I, 15 i nast.; I Kor. XV, 5; Gal. I, 10.
*) Mat. X, 2 i nast.; Marek III, 16 i nast.; fcuk. VI, 14 i nast.; Dzieje
Apost. I, 13; Papias u Euzeb. H ist. Eccl. H I, 39.
*) Mat. XIX, 28; Łukasz
XXII, 30.
*) Dzieje Apost. I, 15; II, 14; V, 2
3,
Gal. I, 18.

29; VIII,

19, XV,

7.
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pominą jakiegoś prawidłowo zorganizowanego duchownego
kolegjum; listy owych *dwunastu«, o ile nas doszły, są nie
dokładne i ze sobą sprzeczne; dwóch lub trzech, wymienio
nych w tych listach, nie odznaczyło się niczem. Co najmniej
dwóch, Piotr i Filip 5), było żonatych i miało dzieci.
Jezus obwieścił owym dwunastu niezawodnie tajemnice,
których rozpowiadać nie dozwolił6). Niekiedy wydaje się, jak
gdyby umyślnie chciał osobę swoją otoczyć tajemniczością,
najk ardynalniejsze dowody dać po śmierci, objawić się w zu
pełności tylko uczniom, aby oni go potem światu wyjaśnili7).
»Co wam w ciemności mówię, powiadajcie na świetle; a co
w ucho słyszycie, obwołujcie na dachach«. To go chroniło
od konieczności dawania zbyt wyraźnych objaśnień a zara
zem stworzył niejako pośredników pomiędzy nim a opinią
publiczną. A i to jest całkiem pewne, że udzielał apostołom
wskazówek i tłómaczył im sens niektórych przypowieści, po
zostawiając w niepewności lud co do ich znaczenia 8). U uczo
nych owoczesnych pewna zagadkowość i dziwaczne łącze
nie pojęć było rzeczą zwykłą, czego dowodzą sentencje za
warte w Pirke Aboth. W kole zaufanych Jezus wyjaśniał, co
w jego mowach i przypowieściach było ciemnem; a wtedy
unikał wielu porównań, mącących myśl przewodnią 9). Zdaje
się, że wiele podobnych objaśnień starannie zachowano 10).
5) Co do Piotra patrz wyżej str. 130; co do Filipa patrz Papias Polykrat i Klemens Aleksandryjski, cytowani u Euzeb. Hist. Eecl. III, 30, 31,
39; Y, 24.
6) Mat. XVI, 20: »Tedy przykazał uczniom swoim, aby nikomu nie po
wiadali, że on jest Jezus Chrystus*. XVII, 9; Marek VIII, 30; IX, 8.
7) Mat. X, 26, 27: Marek IV, 21 i nast. Łukasz VIII, 17; XII, 2 i nast.
Jan XIV, 22.
8) Mat. XIII, 10 i nast., 34 i nast.; Marek IV, 10 i nast., 33 i nast.;
fcukasz VIII, 9 i nast. XII, 41.
®) Mat. XVI, 6 i nast.; Marek VII, 17— 23.
10) Mat. XIII, 18 i nast.; Marek VII, 18 i nast.
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Jeszcze za życia Jezusa apostołowie wygłaszali kazania n )
nie oddalając się jednak zbytnio od niego. W tych kazaniach
ograniczali się prawie zupełnie do zapowiadania zbliżającego
się królestwa bożego12). Szli z miasta do miasta podejmo
wani gościnnie, lub też, wyrażając się ściślej, stosownie do
zwyczaju sami jako goście wstępowali do domów. Na wscho
dzie gość cieszy się wielkiem pow ażaniem ; zajmuje on w yż
sze stanowisko, niż pan domu; gospodarz obdarza go największem zaufaniem. Tego rodzaju apostołowanie najbardziej
sprzyja rozszerzaniu się nowych nauk. Daje się coś z ukry
tego skarbu; spłaca się w ten sposób to, co się otrzymało;
uprzejmość i dobre obejście dokona reszty, wszyscy są wzru
szeni, cały dom nawrócony. Bez tej wschodniej gościnności
piepodobna byłoby sobie wytłómaczyć owego rozszerzenia
się chrześcijaństwa. Jezus, który dużo wagi przywiązywał
do starych zwyczajów, polecał uczniom, by korzystali z tego
bez wszelkich skrupułów, nawet w większych miejscowo
ściach, mających gospody i gdzie zachodzenie w gościnę nie
było już prawdopodobnie we zw yczaju13). »Praca jest w arta
nagrody« mawiał Jezus. Przyjąwszy gdzieś gościnę, mieli
tam pozostawać, jeść, pić, co im podano, dopóki trw ała ich
misja.
Jezus życzył sobie, aby wysłańcy Ewangielji wygłaszali
kazania, jak on, dobrotliwie i po przyjacielsku. Chciał, aby
ich na każdym progu witano pozdrowieniem »Selam« i życzliwem słowem. Niektórzy uczniowie wahali się jednak, gdyż
wówczas jak i dziś, »Selam« na Wschodzie było oznaką
wspólności religijnej i nie ważono się pozdrawiać w ten spo
sób osoby wątpliwej wiary. »Nie obawiajcie się« mówił Jezus;
u ) Łukasz IX, 6.
ia) Łukasz X, 11.
1S) Greckie słow o TtavSoxetov p rzeszło do w szystkich języków sem ick iego
W schodu dla oznaczenia gosp od y.
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»jeśliby on dom tego był godny, pokój (Selam) w a sz ; a je 
śliby nie był godny, pokój (Selam) w asz niech się wróci do
w as« 14). Niekiedy istotnie przyjm ow ano apostołów źle a w tedy
skarżyli się Jezusow i, który ich uspakajał. Ci, którzy w ie
rzyli w wszechm oc sw ego mistrza, byli tą powolnością u ra 
żeni. Synowie Zebedeusza żądali, aby zesłał ogień niebieski
n a m iasta n iegościnne15). Jezus patrzył na ich zgorszenie
z ironją i ułagodził ich słowami: »Nie przyszedłem dusz w y 
tracać, ale zbaw iać*.
Wszelkimi sposobam i dążył do urzeczyw istnienia zasady,
że apostołowie — to on 1G). Sądzono też, iż objawił im moc
czynienia cudów. W ypędzali demonów, prorokowali, tw orzyli
szkołę sław nych egzorcystów 17), choć niejeden takt przerastał
ich siły 18). Uzdrawiali także albo przez w kładanie rąk, albo przez
pom azyw anie olejem, co stanow i głów ny środek lecznictwa
w schodniego 19). W reszcie umieli jak sztukm istrze obchodzić się
z wężam i i pić bez szkody trucizny 20). Im bardziej oddalamy się
od Jezusa, tern ow a teurgia staje się w strętniejszą. Kościół pier
w otny uznaw ał ją w całej pełni, w spółcześni przykładają do
niej wielką w agę 21). Szarlatani w yzyskiw ali łatwowierność
tłumu; to b yw a zaw sze. Jeszcze za życia Jezusa wielu w y 
pędzało djabłów jego imieniem, choć nie należeli do jego
uczniów. Prawdziwi uczniowie oburzali się n a to i starali się
tem u przeszkodzić. Ale Jezus widział w tern dowód uznania

u ) Mat. X , 11 i nast. Marek VI, 10 i nast. fcukasz X, 5 i nast. Porów .
II List Jana, 10— 11.
15) fcukasz IX, 52 i nast.
16) Mat. X, 4 0 — 42; XXV, 35 i nast. Marek IX, 40; fcukasz X, 16; Jan
XIII, 20.
ł7) Mat. V II, 22; X , 1; Marek III, 15; V I, 13; fcukasz X, 17.
18) Mat. X V II, 18— 19.
19) Marek V I, 13; X V I, 18; List Jakóba V , 14.
,0) Marek X V I, 18; Łukasz X , 19.
21) Marek X V I, 20.
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dla siebie i postępował w tych wypadkach z całą łagodno
ś c ią 22). Należy zresztą wziąć pod uwagę, że podobne pra
ktyki były właściwie rodzajem rzemiosła. Doprowadzając lo
gikę do absurdu, niektórzy wypędzali djabła za pomocą Bel
zebuba 23), księcia wszystkich demonów. Mniemali bowiem,
że on jako dowódca legjonów piekielnych ma istotnie nad
nimi władzę, więc może zmusić do ustąpienia najzaciętszego
demona 24). Starano się nawet o to, aby od uczniów Jezusa
kupić tajemnicę robienia cudów, która im została objaw iona2*).
Już wtedy istniał zawiązek kościoła. Płodna idea potęgi
złączonych ludzi (ecclesia) pochodziła, jak się zdaje, od Je
zusa. Przejęty myślą idealną, że to co stanowi obecność dusz,
jest połączeniem się w miłości, oświadczył, że ilekroć kilku
ludzi zbierze się w jego imieniu, tam i on będzie pomiędzy
nimi. Dał kościołowi moc wiązania i rozwiązywania (to zna
czy pozwalania na coś i niepozwalania), odpuszczania grze
chów, napominania, modlenia się z wiedzą, że się będzie w y
słuchanym 2S). Może wiele podobnych zleceń przypisano tylko
mistrzowi dla uzasadnienia autorytetu kolektywnego, który
miał zastąpić jego powagę. W każdym razie dopiero po jego
śmierci potworzyły się osobne kościoły a pierwsze tego ro
dzaju instytucje wzorowały się na synagodze. Kilka osób,
które Jezusa szczególnie umiłowały i które wielkie nadzieje
w nim pokładały, jak Józef z Arymatei, Łazarz, Marja Ma
gdalena, Nikodem, nie przyłączyło się prawdopodobnie do
tych kościołów; wystarczyło im owiane czcią i miłością wspo
mnienie, jakie po nim zachowali.
Zresztą w nauce Jezusa nie znajdujemy nawet śladu ja-

22) Marek IX , 37— 38; Łukasz IX, 4 9 — 50.
M) Dawny B óg Filistynów, z k tórego Żydzi zrobili demona.
24) Mateusz X II, 24 i nast.
25) D zieje Apost. V III, 18 i nast.
■«) Mat. X V III, 17 i nast.; Jan X X , 23.

269

kiejś etyki stosowanej, albo prawa kanonicznego, choćbjr
najmniej określonego. Raz jeden wypowiada się tylko w yra
źnie co do małżeństwa; nie dozwala na rozw ód27). Niema,
żadnej teologji, żadnego symbolu. Spotykamy zaledwie kilka
wzmianek o Ojcu, Synu i D uchu28), z czego wysnuto potem
Trójcę i Wcielenie; ale były to obrazy bardzo nieokreślone.
Ostatnie księgi żydowskiego kanonu wspominają już Ducha
Świętego, jakiś rodzaj boskiego wcielenia, niekiedy uważane
za jedno z Mądrością lub Słow em 29). Jezus przykładał do
tego w a g ę 30) i zapowiadał uczniom chrzest ognia i ducha31),,
skuteczniejszy od Janowego; uczniowie też mniemali, że pew
nego dnia po jego śmierci otrzymali go w postaci burzy
i ognistych płomyków32). Zesłany od Ojca w podobny spo
sób Duch Święty objawi im wszelaką prawdę i zaświadczy
ją wedle objawienia Jezusow ego33). Dla określenia tego Du
cha Jezus używał słowa »Paraklet«, które język syryjsko-chaldejski przejął z greckiego (rocpax)o]to;): słowo to oznacza mniej
więcej »rządcę « 34), »doradcę« 35), niekiedy »tłómacza prawd
boskich«, »nauczyciela, mającego objawić ludziom zakryte je
szcze dla nich prawdy «36). On sam w stosunku do uczniów
swoich uważał się za »Parakleta« 37) a Duch, którego przyjr.
27) Mat. XIX, 3 i nast.
2S) Mat. XXVIII, 19; porów. Mat. III, 16— 17; Jan XV, 26.
29) Mądr. I, 7; VII, 7; IX, 17; X II 1; Eccli. I, 9; XV, 5; XXIV 27;
XXXIX, 8; Judyt. XVI, 17.
30) Mat. X, 20; Łukasz XII, 12; XXIV, 49; Jan XIV 26; XV, 26.
3ł) Mat. III, 11; Marek I, 8; Łukasz H I, 16; Jan I, 26; III, 5; Dzieje
I, 5, 8; X, 47.
32) Dzieje Apost. H, 1— 4; XI, 15; XIX, 6. Porów. Jan VII, 39.
33) Jan, XV, 26; XVI, 13.
34) Parakletowi przeciwstawiono Kategora (xanjyopo;) »oskarżyciela«.
35) Jan XIV, 16; I List Jana II, 1.
30) Jan XIV, 26; XV, 26; XVI, 7 i nast. Porów. Filon, De m undŁ
opificio § 6.
37) Jan XIV, 16. Porów, list wyżej cytowany.

ście po swej śmierci zapowiadał, miał go jedynie zastąpić.
Było to tylko praktyczne zastosowanie idei, za którą dążyła
przez stulecia żydowska i chrześcijańska teologja, wytwarza
jąc cały szereg ławników niebieskich jak Metatronos, Synadelfos lub Sandalfon i wszystkie personifikacje Kabały. Ale
u Żydów były te kreacje czysto subjektywnemi spekulacjami,
gdy tymczasem śród Chrześcijan, począwszy od czwartego
wieku, stają się one podstawą ortodoksji i dogmatem.
Niepotrzeba zupełnie kłaść na to nacisku, jak dalekim
był Jezus od stworzenia księgi religji, zawierającej kodeks
i artykuły wiary. Nie tylko sam nic nie napisał, ale wogóle
pisanie ksiąg świętych nie było w duchu młodej sekty. Ka
żdy mniemał, iż znajduje się w przededniu ostatecznego prze
wrotu. Przyjdzie Mesjasz, by zniszczyć Zakon i pisma pro
roków, a nie po to, by tworzyć nowe. Z wyjątkiem Apoka
lipsy Jana, jedynej która uchodzić może za objawioną księgę
młodego chrześcijaństwa, wszystkie pisma apostolskie są pra
cami okolicznościowemi i nie mają pretensji do stanowienia
całości dogmatycznej. Ewangielje miały także z początku
charakter czysto prywatny a znaczenie bez porównania mniej
sze, niż tradycja38).
Czyż sekta nie miała tedy jakich sakramentów, jakiego
rytuału, jakich umówionych znaków? Miała jeden, który tra
dycja wyprowadza wprost od Jezusa. Mistrz lubował się
w myśli, że jest chlebem nowym, lepszym od manny, Chle
bem, z którego ludzkość ma żyć. Idea ta, zalążek Euchary
stii, przybierała niekiedy w jego ustach szczególnie konkretną
formę. Raz zwłaszcza, w synagodze w Kafarnaum, w chwili
stanowczej posunął się do orzeczenia, które kosztowało go
utratę kilku uczniów: »Zaprawdę mówię wam, nie Mojżesz
wam dał chleb z nieba, ale mój Ojciec39). I dodał: »Jam jest
33) Papias, u Euzebiusza, H ist. eccl. III, 39.
39) Jan VI, 32 i nast.
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chleb żywota; kto do mnie przychodzi, łaknąć nie będzie,
a kto wierzy w mię, nigdy pragnąć nie będzie* 40). Słowa
te wywołały głośne szemrania: »Cóż chce on powiedzieć
przez słowa: Jam jest chleb żywota? Izaż ten nie jest Jezus,
syn Józefa, którego my ojca i matkę znamy? Jakoż tedy ten
powiada: iżem z nieba zstąpił?«. Ale Jezus odparł jeszcze
silniej: »Jam jest chleb żywota; ojcowie wasi jedli mannę na
puszczy a pomarli. Ten jest chleb z nieba zstępujący, aby,
jeśliby go kto pożywał, nie umarł. Jam jest chleb żywy; je
śliby kto pożywał z tego chleba, żyć będzie na wieki; a chleb,
który ja dam, jest moje ciało za żywot świata « 41). W tedy
rozdrażnienie doszło do szczytu: »Jakoż nam ten może dać
ciało swe ku jedzeniu?* Ale Jezus poszedł jeszcze dalej:
^Zaprawdę wam powiadam, jeślibyście nie jedli ciała Syna
Człowieczego i nie pili krwie jego, nie będziecie mieli żywota
w sobie. Kto pożywa ciała mego i pije moją krew, ma ży
wot wieczny i ja go wskrzeszę w ostatni dzień. Albowiem
ciało moje prawdziwie jest pokarm a krew moja prawdziwie
jest napój. Kto pożywa mego ciała a pije moją krew, we
mnie mieszka a ja w nim. Ten jest chleb, który z nieba
zstąpił. Nie jako ojcowie wasi jedli mannę i pomarli. Kto po
żyw a tego chleba, żyć będzie na wieki«. T aka zaciętość pa
radoksalna zgorszyła wielu uczniów, więc stronili od niego.
Jezus nie cofnął słów swoich, tylko dodał: »Duch ożywia.
Ciało jest mdłe. Słowa, które wam mówię, to duch i życie«.
Owych dwunastu pozostało mu wiernych pomimo tak dzi
wacznych mów. Dało to sposobność zwłaszcza Kefasowi do
wykazania swej bezwzględnej uległości i do zawołania raz
jeszcze: »Tyś Chrystus, Syn Boży*!
*°) W innem miejscu u Jana (IY , 10 i nast.) znajduje się podobne p o
wiedzenie, które spow odow ało takie sam e nieporozumienia.
4l) Cała ta rozm owa ma zanadto sty l Jana,

abyśmy mogli mniemać, iż
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Prawdopodobnie już w tedy istniał śród sekty jakiś zw y
czaj, do którego słow a pow yższe, tak źle przyjęte przez mie
szkańców Kafarnaum, były aluzyą. Ale tradycje apostolskie
bardzo się tu właśnie różnią między sobą i są może tenden
cyjnie niedokładne. Ewangielje synoptyczne podają tylko je 
den akt uroczysty, który się stał podstaw ą m ysteryjnego ry 
tuału a który według nich zdarzył się w czasie Ostatniej
W ieczerzy. Jan, który opowiedział zdarzenie w synagodze
Kafarnaum, o tym akcie nie w spom ina ani słowa, chociaż
ostatnią wieczerzę opisuje bardzo szczegółowo. W idzim y, źe
Jezusa poznają po łamaniu ch leb a42), jak gdyby to był ch a
rakterystyczny znak dla tych, którzy z nim bliżej obcowali.
Po jego śmierci stało się to piety styczną formą wspom inania
go przez uczniów; przew odniczący na mistycznej uczcie ła
mał chleb, błogosławił i dzielił się nim z obecnym i43). Możnaby przypuścić, że była to poprostu jego osobista m anjeia,
gdy w chwilach podobnych staw ał się niezwykle łagodnym
i czułym. Niezbędnym w arunkiem była obecność ryb na stole
(co w uderzający sposób dowodzi, że rytuał ten pow stał n a
brzegach m orza Tyberjadzkiego44); bez ryb nie w yobrażano
sobie później owej jerozolimskiej W ieczerzy Pańskiej 4o).
W spólne uczty daw ały młodej społeczności najprzyjem jest wiernem odbiciem rzeczyw istości. W szelako zdarzenie samo, przedstaw ione
w roz. V I, nie jest bez podstawy historycznej.
42) Łukasz X X IV , 30, 35.
4S) Łukasz j. w.; Jan XXI, 13.
44) Porów. Mat. V II, 10; X IV , 17 i nast.; X V , 34 i nast.;

Marek V I ,

38 i n a st; Łuk. IX, 13 i n ast; XI, 11; XXIV, 42; Jan V I, 9 i nast.; XXI, 9’
i nast. Okolice morza Tyberjadzkiego są, w P alestynie jedyne, w których ryba
stanowi głów ny pokarm ludności.
45) Jan XXI, 13; Łukasz X X IV , 4 2 - 4 3 . Porów, najstarsze opisy O sta
tniej W ieczerzy, podane lub skorygow ane p r z e z R ossi’eg o w rozprawie nad s ło 
wem 1X0 YE (S p e d le g iu m Solesm ense de

dom

Pitra, III,

str. 568 i n ast)i

Myśl anagrammu IX0YS łączyła się może z najstarszemi tradycjami o roli ryby.
w czasie uczty ewangielicznej.
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mejsze chwile. Tam się wszyscy ze sobą spotykali; mistrz
rozmawiał z każdym z osobna, wesoło i swobodnie. Jezus
lubił tę chwilę i chętnie gromadził sw ą duchową familję w ten
sposob dokoła siebie46). Łamanie się jednym kawałkiem
Chleba było symbolem wzajemnej łączności. Wtedy mistrz
używał bardzo silnych wyrażeń, które potem zbyt dosłownie
rozumiano. Jezus pojmował wszystko bardzo idealnie, ale
wyrażał się w sposób nader zmysłowy. Chcąc wygłosić myśl,
że człowiek wierzący będzie żył tylko z niego, że dla czło
wieka prawdziwej wiary jest on poprostu życiem (ciałem,
krwią, duszą), mówił do uczniów swoich: »Jam jest waszym
pokarmem«, co wyrażone figurycznie brzmiało: »Ciało moje
jest waszym chlebem, krew moja napojem«. A potem, w y
rażając się jeszcze bardziej obrazowo, dodawał, wskazując
na stół: »Otom jest*, biorąc chleb do ręki: »to moje ciało«,
wskazując zaś na wino: »oto moja krew«; wszystkie te
zwroty są parafrazą zdania: »Jam jest w asz pokarm«.
Ten obrządek tajemniczy nabrał ważnego znaczenia je 
szcze za życia Jezusa. Prawdopodobnie istniał już na jakiś
czas przed ostatnią pielgrzymką Jezusa do Jerozolimy i był
raczej wynikiem jakiejś ogólnej zasady, niż zwyczaju. Po
śmierci Jezusa stał się wielkim symbolem społeczności chrze
ścijańskiej47), a głoszono, że został ustanowiony w najw aż
niejszej chwili życia Zbawiciela. W konsekracji wina i chleb a
chciano widzieć przedśmiertelną pożegnalną pamiątkę Jezusa
przy rozstaniu z uczniami48). W sakramencie tym odnale
ziono samego Jezusa. Ułatwiła to czysto duchowa myśl
o obecności dusz, z czem się mistrz najczęściej słyszeć da
wał, gdy np. mówił, że zjawi się osobiście śród uczniów 49)
4e) Łukasz X X II, 15.
47) Dzieje Apost. II, 42, 46.
48) I Kor. XI, 20 i nast.

49) Mat. XVHI, 20.
Żyw ot Jezusa.
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zebranych w jego imieniu. Jak to już powiedzieliśmy wy
żej 50), Jezus nie miał nigdy jasnego wyobrażenia o tern, co
to jest indywidualność. Doszedł do tego stopnia egzaltacji,
w którym idea wyraża wszystko a ciała się nie bierze wcale
w rachubę. Gdy się kogoś kocha, gdy się dla kogoś żyje,
stanowi się z nim jedną całość; żali o n i uczniowie me sta
nowili całości51). Uczniowie przejęli się jego wyrażeniami.
Ci, którzy przez długie lata żyli nim, widzieli go wciąż z Chle
bem w ręku, z kielichem »w świętych, czcigodnych rękach* ),
ofiarującego im samego siebie. On to był, którego spożywali,
którym się poili; on to był prawdziwym barankiem Paschy,
skoro dawny baranek został zastąpiony jego krwią. W na
szych językach, gdzie każdy żąda bezwarunkowo odróżnienia
wyrażenia ścisłego od przenośni, niepodobna uwydatnić tych
wszystkich charakterystycznych właściwości stylu, w którym
przenośnia, albo powiedzmy lepiej, idea, przybierała kształty
zupełnie realne.

50} Patrz wyżej roz. XVI.
51) Jan X II w całości.
52) Bardzo starożytny kanon m szy greckiej i łacińskiej.

ROZDZIAŁ XIX.
Wzrost zapału i egzaltacji.
Rzecz prosta, że religijne stow arzyszenie, oparte w yłą
cznie na oczekiw aniu królestwa bożego, m usiało być samo
dla siebie czemś niedokształconem. Pierw sze pokolenie chrze
ścijan żyło tylko słowami i marzeniami. Czując się w prze
dedniu końca św iata, uw ażano w szystko za bezcelowe, co
tyczyło świeckiego jutra. Nie wolno było nic p o sia d a ć 1). N a
leżało unikać w szystkiego, co w iązało człow ieka z ziemią
a odw racało od nieba. Niektórzy uczniow ie byli wprawdzie
żonaci; ale, jak się zdaje, po przyłączeniu się do sekty nikt
nie zaw ierał zw iązków małżeńskich 2). Z alecano otwarcie ce
libat; zalecano naw et w m ałżeństwie w strzem ięźliw ość3).
R azu pew nego mistrz odezwał się, jak gdyby naw et z u zn a
niem dla tych, którzy się trzebili dla osiągnięcia królestwa
bożego 4). W tym w ypadku wierny był następującej zasadzie
sw o je j: » A jeśli ręka twoja, albo noga tw oja gorszy cię, odetnij ją i zarzuć od siebie. Lepiej tobie ułomnym albo chro
mym w ejść do żyw ota, niźli mając dwie ręce albo dwie no*) Łuk. XIV, 33; D zieje Apost. IV, 32 i nast. V, 1— 14.
3) Mat. XIX, 10 i nast.; Łuk. XVIII, 29 i nast.
3) Jest to stała zasada Pawła. Porów . Apokalipsa XIV, 4.
4) Mat. XIX, 12: sAlbowiem są rzezańcy, którzy z żyw ota matki tak się
narodzili, i są rzezańcy, którzy od ludzi są, uczynieni, i są rzezańcy, którzy
śię sami otrzebili dla królestwa n iebieskiego«.
1£ *
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dze być wrzuconym w ogień wieczny« 5). Wymieranie po
koleń uważano jako znak i warunek królestwa bożego 6).
Jakto widać, n i g d y ów pierwotny kościół nie byłby stw o
rzył instytucji trwałej, gdyby nie wielka różnorodność sił na
siennych, zaw arta w nauce Jezusa. Trzeba było przeszło
stulecia na to, by z owej drobnej sekty, z owych »świętych
dnia ostatecznego*, powstał prawdziwy kościół chrześcijański,
który nawrócił świat. Tak samo rzecz się ma z buddaizmem,
który początkowo założony został tylko dla mnichów. I nie
inny los spotkałby zakon św. Franciszka, gdyby mu się udało
stosownie do swych intencji objąć w ramy swej organizacji
cały świat. Te wielkie instytucje, urodzone z utopji, zawdzię
czające istnienie swe zrazu tylko egzageracji, pod tym jedy
nie warunkiem objęły świat w posiadanie, że same się cał
kowicie przekształciły i owe egzageracje odrzuciły. Po za ten
pierwszy okres zakonny Jezus nie wyszedł, po za ten okres,
w którym się mniema, że można bezkarnie chcieć tworzyć
coś niemożliwego. Dla konieczności nie zrobił on żadnych
ustępstw. W zywał śmiało do walki z naturą, do całkowitego
stargania węzłów krwi. ^Zaprawdę powiadam wam : iż niemasz żadnego, który opuścił dom, albo rodzice, albo bracią,
albo żonę, albo dzieci dla królestwa bożego a nie miałby wziąć
daleko więcej w tym czasie a w przyszłym wieku żyw ot
wieczny« 7).
W skazówki rzekome Jezusa, udzielane uczniom, tchną
tą samą egzaltacją8). On, tak pobłażliwy dla obcych, zadaS) Mat. XVIII, 8 — 9, porów. Talmud Babil. N iddah , 13 b .
•) Mat. XXII, 30; Marek XII, 25; Łukasz XX, 35. Ewang. Ebion.
mówi »Egipcjan«, u Klem. Aleksandr. Strom . III, 9, 13 i Kłem Rona., Epist.

II, 12.
») Łukasz XVIII, 29— 30.
») Mat. X w całości, XXIV, 9; Marek VI, 8 i nast.; IX, 40; XIII 9— 13.
Łukasz IX, 3 i nast.; X, 1 i nast; XII, 4 i nast.; XXI, 17; Jan XV, 13 i nast.
XVII, 14.
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walniający się niekiedy bardzo drobnymi objawami uznania 9),
staje się niezmiernie surowym dla swoich. Stawia żądania
bezwzględne. Niekiedy moźnaby mniemać, źe ma się przed
sobą »zakon« oparty na najsurowszej regule. Wierny zasa
dzie, źe troski życiowe uwodzą człowieka i obniżają, żądał
od uczniów całkowitego zerwania z światem i bezwzględnego
oddania się jego dziełu. Nie wolno mieć ani pieniędzy, ani
żywności, ani tajstry podróżnej, ani nawet sukni na zmianę.
Trzeba być zupełnie ubogim a żyć z jałmużny i gościnności.
»Darmoście wzięli, darmo dawajcie* 10) zwykł był wyrażać
się swym pięknym stylem. Pojmani, stawieni przed sędziów,
nie mieli się nigdy przygotowywać do jakiejś obrony; ich
rzecznik niebieski, Paraklet, natchnie ich, co mają mówić.
Ojciec ześle im z nieba swego Ducha, który stanie sie kie
rownikiem ich postępków, ich myśli, przewodnikiem ich przez
świat n ). Wypędzeni z jednego miasta, niechaj otrząsną pył
ze swoich sandałów, zapowiedziawszy jednak mieszkańcom
przyjście królestwa bożego, aby nie mogli się usprawiedliwić,
źe nie wiedzieli. I dodawał: »Zanim obejdziecie wszystkie
miasta Izraela, przyjdzie Syn Człowieczy*.
Szczególnym tchnęły te jego słowa zapałem, który może
wynikał po części z entuzjazmu jego uczniów 12); ale zbu
dzić podobny entuzjazm to także jego dzieło. Przepowiada
tym, którzy pójdą jego śladem, wielkie prześladowania i nie
nawiść rodu ludzkiego. Będziecie jako jagnięta w pośrodku
wilków. Będziecie w synagogach biczowani, rzucani do’wię
zienia. Brat wyda brata, syn ojca. Prześladowani w jednym
kiaju wchodźcie do drugiego. Mawiał: »Nie jest uczeń nad
®) M arek IX, 38 i n ast.
10) Mat.
1!) Mat.

X, 8; porów . Midrasz Jaik u t, D e u te r. se ct. 824.
X, 2 0; Jan XIV, 16 i nast., 26; XV, 26; XVI, 7, 13.

13) Mat.

X, 3S; XVI, 24; M arek VIII,34;

Ł ukasz XIV, 2 7 .

U stępy

te

m ogły p ow stać d o p iero po śm ierci Jezusa. (»Kto nie bierze krzyża sw ego i nie
naślad u je m nie, nie j e s t m nie godzieu«).
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mistrza ani sługa nad pana swego. Dosyć uczniowi, aby b jł
jako mistrz jego a słudze jako pan jego. Nie bójcie się tych,
którzy zabijają ciało a duszy zabić nie mogą. Iżali dwu wróblów za pieniądz nie przedają, a jeden z nich nie upadnie
na ziemię bez woli Ojca waszego. A w asze włosy na gło
wie wszystkie są policzone. Nie bójcie się tedy; lepsiście wy,
niż wiele w róblów*13). — I mówił dalej: ^Wszelki, który
mie wyzna przed ludźmi, wyznam go ja też przed Ojcem
moim; a ktoby się wstydał mnie i słów moich między narodem,
zawstyda się go i Syn Człowieczy, gdy przyjdzie w chwale
Ojca swego z Anioły świętymi* 14).
W tej surowości posunął się tak daleko, iż odmówił
wszelkich praw ciału. W ymagania jego nie miały już granic.
W zgardziwszy wszelkiemi ramami, w które ujęta jest natura
ludzka, żądał, aby się tylko dla niego żyło, aby się tylko
jego kochało. M awiał: »A jeśli kto idzie do mnie a niema
w nienawiści ojca swego i matki i żony i dzieci i braciej
i sióstr, jeszcze też i duszy swojej, nie może być uczniem
moim*15). — »Tak tedy każdy z was, który nie odstępuje
wszystkiego, co ma, nie może być moim uczniem« 16). W sło
wach jego pojawiło się coś dziwnego, coś nadludzkiego; był
to niby ogień, pożerający życie u samego korzenia i zamie
niający wszystko w okropną pustynię. Uczucie dzikiego wstrętu
do świata i przesadne zaparcie się siebie, owa oznaka chrze
ścijańskiej doskonałości, to już nie ów pogodny moralista
pierwszych dni, ale posępny olbrzym, którego coiaz bardziej
z pośrodka ludzkości wytrącały jakieś wielkie przeczucia.
Możnaby mniemać, źe w tych chwilach walki z uprawnionemi potrzebami serca zapomniał o rozkoszy życia, kochania,

Iił) Mat. X, 2 4 — 31; Łukasz XII, 4 — 7.
14) Mat. X, 32— 33; Marek VIII, 38; Łuk. IX, 26; XII, 8— 9.
15) Łukasz XIV, 26. Trzeba tu uwzględnić przesadę stylu Łukasza.
i«) Łuk. XIV, 33.
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patrzenia, odczuwania. Nie uznając już żadnej miary, odwa
żył się mówić: >Kto chce zostać moim uczniem niechaj się
zaprze siebie a idzie za mną! Kto kocha więcej ojca swego
i matkę swoją, nie jest mnie godzien; kto kocha więcej syna
swego i córkę swoją, nie jest mnie godzien. Bo co pomoże
człowiekowi, jeśliby wszystek świat zyskał a na duszy swo
jej szkodę podjął? Kto poświęca życie dla mnie i dla Ewangielji ten będzie zbawiony« 17). To wyzywanie natury zna
mionują dwie anegdoty, których wprawdzie nie można uznać
za historyczne, ale które dają bądź co bądź trafną charakte
rystykę duchowej fizjonomji Jezusa owej doby. Rzekł do nie
jakiego człowieka: »Pójdź za mną!* Ten odparł: *Panie, po
zwól, abym pierwej pogrzebał ojca mojego*. Jezus rzekł mu
na to: »Niechaj umarli grzebią swoje umarłe, ty zaś idź i za
powiadaj królestwo boźe«. Inny człowiek rzekł do niego:
»Panie, pójdę za tobą, ale pierwej mi dopuść rozprawić te
rzeczy, które są doma«. Lecz Jezus odparł: »Żaden, który
rękę sw ą przyłożył do pługa a ogląda się nazad, nie jest
sposobny do królestwa bożego« 18). Po wylewach takiej suro
wości następowało szczególne uspokojenie i dziwna łagodność,
nadająca myślom naszym zupełnie inny bieg: »Pójdźcie do
mnie wszyscy*, wołał, »którzy pracujecie i jesteście obcią
żeni a ja w as ochłodzę. Weźmijcie jarzmo moje na się; ucz
cie się odemnie, żem jest cichy i pokornego serca, a najdzie
cie odpoczynek duszom waszym; albowiem jarzmo moje
wdzięczne jest a brzemię moje lekkie* 19).
Wielkie niebezpieczeństwo wyrosło dla przyszłości z tej
moralności pełnej egzaltacji, wyrażonej językiem hyperbolicznym i z potężną energją. Kto odrywa człowieka od ziemi,
burzy jego życie. Chrześcijanin otrzymuje pochwałę za to,
17) Mat. X , 3 7 — 3 9; X V I, 2 4 — 2 5 ; fcuk. IX , 2 3 — 25; XIV, 2 6 — 27;
3 3 . Jan X II, 2 5 .
18) Mat. VIII, 2 1 — 2 2 . fcukasz IX, 5 9 — 62.

X V II,
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że jest złym synem, złym patrjotą, jeżeli dla Chrystusa w y
piera się ojca i występuje przeciw ojczyźnie swojej. Króle
stwo boże zw raca się wrogo przeciw starożytnemu państwu,
przeciw republice, matce wszystkich, przeciwko prawu. Po
wstaje w świecie zarodek złowrogiej teokracji.
Ale wynikły stąd jeszcze inne skutki. Owa moralność,
stworzona dla kościoła na pewną chwilę, musiała w czasach
spokojniejszych i śród społeczności nie troszczącej się o przy
szłość, wydać się niemożliwą. Tym sposobem chrześcijaństwo
stało się dla chrześcijan utopją, o której urzeczywistnienie
mało kto dbał. Ludzkość miała zupełnie zapomnieć o tych
srogich regułach, do czego samo duchowieństwo nawet bar
dzo zachęcało; człowiek ewangieliczny staje się człowiekiem
niebezpiecznym. Ludzie przesiąknięci największym egoizmem,
dumni, twardzi i do życia przywiązani, jak np. Ludwik XIV,
mieli znaleść księży, którzy im zaświadczali wbrew wszelkim
podstawom ewangielji, że byli chrześcijanami. Miało się wsze
lako ukazać dość świętych, którzy wzniosłe paradoksy Jezusa
brali dosłownie. Ponieważ doskonałość leżała po za obrębem
zwykłego życia towarzyskiego, ponieważ ideał życia ewangielicznego mógł być tylko urzeczywistnionym zdała od rozgwaru ziemskiego, przeto wytworzyła się podstawa dla ascezy
i pustelnictwa zakonnego. Odtąd chrześcijańska społeczność
posiada dwojaką moralność, jedną dla natur średnio heroicz
nych, dla ludzi zwykłych, drugą dla natur bezgranicznie eg
zaltowanych, dla ludzi doskonałych; człowiekiem doskonałym
jest zakonnik, poddający się regułom, które pozwalały urze
czywistnić ideał ewangieliczny. Rozumie się, że ideał ten nie
mógł być przystępnym dla wszystkich, choćby ze względu
na ślub ubóstwa i bezżeństwa. Pod niejakim tedy względem
jedynie zakonnik jest prawdziwym chrześcijaninem. Zwyczajny
rozum ludzki burzy się przeciwko podobnej przesadzie; są
dzi, że dążenie do niemożliwości jest oznaką słabości zasady,
że jest conajmniej jej zboczeniem. Ale ów zwyczajny rozum
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ludzki jest złym sędzią w rzeczach wielkich. Aby od ludzko
ści coś otrzymać, trzeba żądać bardzo wiele. Niesłychany
postęp moralny, spowodowany przez Ewangielję, został do
konany właśnie dzięki podobnej przesadzie. Właśnie dla
tego — jak stoicyzm, ale w znacznie większym stopniu —
jest ona żywym dowodem boskich sił, znajdujących się
w człowieku, pomnikiem wystawionym mu przez potęgę woli.
Łatwo zrozumieć, że dla Jezusa w tym czasie nic nie
istniało, co nie stało w ścisłym związku z królestwem bożem.
Uszedł, że się tak wyrazimy, zupełnie po za granice natury:
rodzina, przyjaźń, ojczyzna, wszystko to straciło dla niego
wartość. Przyznać jednak trzeba, że stanowisko swoje przy
pieczętował życiem. Rodzi się nawet przypuszczenie, że sam
mniemał, jakoby śmierć jego była najlepszym sposobem do
założenia fundamentów królestwa owego, że powziął zamiar
dać się zabić 20). Innym znowu razem — chociaż myśl ta
została znacznie później ujęta w dogmat — śmierć wydaje
mu się ofiarą w celu przebłagania Ojca i zbawienia ludzi21).
Pragnie poprostu być prześladowanym i cierpieć22). Zdaje mu
się, że krew jego jest wodą drugiego chrztu, którym powi
nien być ochrzczony; ogarnia go niespokojna żądza posta
rania się o ten chrzest; on go jedynie uk o i23).
W spojrzeniu, jakie zapuszczał w przyszłość, jest zdu
miewająca wielkość. Zdawał sobie jasno sprawę z tego, że
20) Mat. XVI, 2 1 — 23;

»Odtąd Jezus p oczął okazow ać uczniom swoim,

iż potrzeba jest, aby szed ł do Jeruzalem i wiele cierpiał... i b ył zabit«. XVII,

12, 21 —22 .
21) Marek X, 45: »Albowiem i Syn człow ieczy nie przyszedł,
służono, ale aby służył i dał duszę swą okupem za wielu*.
22) Łukasz V I, 22 i nast.

aby mu

^Błogosławieni będziecie, gdy was będą nie-

nawidzieć ludzie i gd y was w yłączą i będą srom ocić, a imię wasze wyrzucać
jako złe, dla Syna czło w ieczeg o*.
2S) Łuk. X E , 50: »Lecz mam być chrztem ochrzczon: a jakom je st ściśnion, aż się wykona«.
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wywoła potężne burze w świecie. Mawiał śmiało i pięknie:
»Nie mniemajcie, żebym przyszedł puszczać pokój na ziemię,
nie przyszedłem puszczać pokoju, ale miecz. Albowiem od
tąd będzie ich pięć w jednym domu rozłączonych; trzej prze
ciwko dwiema, a dwaj przeciwko trzem. Bom przyszedł roz
łączyć człowieka przeciw ojcowi jego, i córkę przeciw matce
jej, i niewiastę przeciw świekrze jej. I będą nieprzyjaciółmi
człowieka domownicy jego* 24). - Przyszedłem puścić ogień
na ziemię; a czegóż chcę jedno, aby był zapalon?* 25). —
»'W yłączą was z bóżnic; idzie godzina, że wszelki, który
w as zabija, mniemać będzie, że czyni posługę B ogu26). Jeśli
was świat nienawidzi, wiedzcie, iż mnie pierwej niż w as znie
nawidził. Wspomnijcie mowę moje: nie jest sługa większy
ód pana swego. Jeśli mnie prześladowali i was prześladować
będą* 27).
Porwany tą straszną a stale rosnącą egzaltacją, która
wyrażała się w jego mowach, która zawisła nad nim jak
konieczność, nie był już teraz wolnym; należał teraz do swego
dzieła a w pewnym sensie do ludzkości. Niekiedy zdawaćby
się mogło, że umysł jego doznał pewnego zaćmienia. Bywał
jakby zatrwożony, w zburzony28). Olśniła go wielka wizja
królestwa bożego, którą miał wciąż przed oczami. Niekiedy
uczniowie mniemali, iż o szalał29). Nieprzyjaciele mówili, iż
jest opętany30). Niezwykle namiętny temperament unosił go
co chwila po za granice natury ludzkiej. Dzieło jego nie było
dziełem rozumu; a ponieważ nie uznawał żadnego podziału
24) Mat. X, 34 — 36; Łuk. XII, 5 1 — 53. Porów . Micheasz VII, 5 — 6.
25) Łukasz XII, 49. Patrz tekst grecki.
28) Jan XVI, 2.
27) Jan XV, 18— 20.
2S) Jan XII, 27.
29) Marek III, 21 i nast. (»Mówili: ma ducha n ieczystego*).
so) Marek III, 22: »A doktorow ie, którzy byli przyszli z Jeruzalem, mó
wili, iż ma B elzebuba*. Jan VII, 20; VIII, 48 i nast.; X, 20 i nast.
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umysłu ludzkiego, przeto żądał w sposób rozkazujący tylko
jednego, >wiary« 31). Słowo to pojawiało się na jego ustach
w czasie wieczerzy wciąż. Jest to słowo wszystkich ruchów
ludowych. Wiara taka byłaby niemożliwa, gdyby ten, który
ją chciał wzbudzić, nie był umiał każdego swego ucznia zosobna przekonać w sposób logiczny i wystarczający. Namysł
rodzi tylko wątpliwości; gdyby więc np. twórcy rewolucji
francuskiej mieli przekonywać za pomocą długich wywodów,
byliby się postarzeli nie zrobiwszy nic. Tak samo Jezus do
konał więcej za pomocą zapału niż przekonywania. Naglił,
rozkazywał: nie znosił żadnej opozycji: trzeba się nawrócić
żąda tego. Opuszcza go niekiedy jego wrodzona łagodność;
staje się szorstkim, kapryśnym 32). Niekiedy uczniowie prze
stawali go rozumieć i bali się go 33). Czasem najmniejszy opór
wprawiał go poprostu w gniew i unosił do czynów niepoję
tych, albo wprost bezrozumnych 34).
Cnoty jego bynajmniej się nie zmniejszyły; tylko bój
z rzeczywistością o ideał nie znał już miary. Burzyło się
w nim wszystko, ilekroć musiał się zetknąć z ziemią. D ra
żniły go przeszkody. Wyobrażenie o Synu Bożym mąciło
mu myśl i unosiło go. Nieubłagane prawo, prowadzące do
rozbicia myśli, które chcą świat nawrócić, i jego dosięgło.
Ludzie, stykając się z nim, ściągali go do swego poziomu.
Stan duszy, w jaki wpadł, mógł trwać najwyżej jeszcze ja 
kieś kilka miesięcy; i zaiste był czas już, aby śmierć położyła
kres sytuacji bez wyjścia, aby go uwolniła od prób trwają
cych zbyt długo i czystego, jakim był, uniosła w sferę nie
biańskiej pogody.
3*) Mateusz

VIII,

1 0; IX,

2,

22,

28 — 2 9 ;

XVII,

19. Jan VI,

29

i następne.
3a) Mat. X V D , 16; Marek HI, 5; IX, 18; Łuk. VIII, 45; IX, 41.
33) R ys ten jest widoczny zw łaszcza u Marka:
X, 32.
34) Marek XI, 12— 14, 20 i nast.

IV, 40; V, 15,

IX, 31;

ROZDZIAŁ XX.
Opozycja przeciw Jezusowi.

W pierwszym okresie działalności Jezus, jak się zdaje,
nie spotkał się z opozycją poważną. Dzięki dużej swobodzie,
jaka była w Galilei, wreszcie dzięki znacznej liczbie nauczy
cieli, którzy się wszędzie pojawiali, mowy jego zwróciły
uwagę zaledwie szczupłego grona ludzi. Ale skoro podążył
świetnym szlakiem cudów i spotkał się z publicznem uzna
niem, rozpoczęły się głosy burzy przeciw niemu. Kilkakrotnie
musiał uciekać i ukrywać s ię 1). Antypas nigdy mu nie za
grażał, choć Jezus nieraz wyrażał się o nim bardzo suro
wo *). Ze stałej rezydencji tetrarchy, z Tyberjady, było za
ledwie dwie godziny drogi do miejscowości, którą Jezus obrał
sobie za punkt środkowy swej działalności; tetrarcha słyszał
z opowiadań o jego cudach, które brał niezawodnie za zrę
czne kuglarstwo; pragnął je naw et oglądać 3). Ludzie niewie
rzący owych czasów byli wogóle bardzo ciekawi podobnych
cudownych sztuczek4). Ale Jezus, kierowany zwykłem swojem poczuciem taktu, odmówił. Strzegł się zabłąkania
w świat niereligijny, który byłby go traktował ze stanowi-

!)
a)
3)
4)

Mat. XII, 14— 16; Marek III, 7; IX, 29— 30.
Marek VIII, 15; Łukasz XII, 32.
Łukasz IX, 9; XXIII, 8.
Lucius, 4 (przypisywane Lucjanowi).
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ska rozrywki; Jezus starał się tylko pozyskać sobie lud;
zachował dla prostaczków środki, które były dobre tylko
dla nich.
Razu pewnego rozeszła się wieść, źe Jezus jest zmar
twychwstałym Janem Chrzcicielem. Zaniepokoiło to Antypasa 5) ; starał się usunąć go za pomocą podstępu ze swych
ziem. Faryzeusze, zachowując pozory przychylności wzglę
dem Jezusa, przyszli mu powiedzieć, że Antypas chce go
zabić. Ale Jezus pomimo wielkiej swej prostoty poznał się na
tern i nie w yw ędrow ał6). Jego pokojowa działalność, w strzy
mywanie się od wszelkiej agitacji między ludem, uspokoiły
tetrarchę i zażegnały niebezpieczeństwo.
Dużo jeszcze brakowało do tego, aby nowa nauka do
czekała się dobrego przyjęcia w całej Galilei. Nietylko niedowiarczy Nazaret opierał się w dalszym ciągu temu, który
miał go rozsławić; nietylko bracia nie chcieli w niego uwie
rzyć 7) ; ale nawet z pomiędzy owych miasteczek, okalających
jezioro, które na ogół tak mu były przychylne, nie wszystkie
się jeszcze nawróciły. Jezus narzeka często na niedowiarstwo
i zatwardziałość serc; a chociaż w tych narzekaniach mu
siało być dużo przesady i nieco naśladownictwa Chrzciciela 8),
zgodzić się jednak trzeba, że owa kraina daleką jeszcze była
od tego, aby się zamieniła w całości na królestwo boże.
»Biada tobie, Chorazin! Biada tobie BetsaidoU, wołał Jezus.
»Bo gdyby się w Tyrze i Sydonie cuda stały, które się stały
w was, dawnoby były w włosiennicy i w popiele pokutę
czyniły. W szakże powiadam wam: Tyrowi i Sydonowi lżej
będzie w dzień sądny, niż wam. A ty Kafarnaum? Iżali się
aż do nieba wyniesiesz? aż do piekła zstąpisz; bo gdyby

®) Mat. X IV , 1 i n ast.; Marek VI, 14 i n a st.; Ł u k a sz I X , 7 i n ast.
°) Ł u k a sz X III, 31 i n a st.

7) Jan VH. 5.
8) M at. X II , 3 9 , 4 5 ; XIII, 15; X V I, 4; Ł u k a sz X I, 2 9 .
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się w Sodomie cuda stały, które się stały w tobie, snadźby
były zostały aż do dnia tego. W szakże powiadam w a m : iż
znośniej będzie ziemi Sodomitów w dzień sądny, niż to
bie* 9). — »Królowa z południa«, dodawał, »powstanie na
sądzie z tym narodem i potępi go, iż przyjechała z krajów
ziemie słuchać mądrości Salomonowej; a oto tu więcej niż
Salomon. Mężowie Niniwitowie powstaną na sądzie z tym
narodem i potępią je, iż pokutę czynili na kazanie Jonasowe;
a oto tu więcej niźli Jonas* 10). Jego wędrowny sposób ży
cia, mający z początku tyle uroku, począł mu teraz ciężyć.
Mawiał więc: »Liszki mają jam y i ptacy niebiescy gniazda;
a Syn człowieczy niema, gdzieby głowę skłonił« 11). Coraz
więcej goryczy i gniewu odzywało się w nim. Oskarżał nie
wierzących, że się nie dawali przekonać, mówił, że gdy syn
człowieczy powróci w chwale niebieskiej, jeszcze i wtedy
znajdą się ludzie, którzy będą w ątpili12).
Jezus nie mógł w istocie patrzeć na opozycję z chłod
nym spokojem filozofa, który, wiedząc doskonale, skąd po
chodzi różnica zdań, uważa za rzecz całkiem naturalną, że
nie każdy podziela jego przekonania. Najgłówniejszą przy
w arą rasy żydowskiej jest we wszelkich sporach szorstkość
i obraźliwy ton, który prawie zawsze uczuć się daje. Żaden
kraj nie był tak przepełniony niesnaskami, jak żydowski. Kto
ma zmysł do pojmowania odcieni, ten jest uprzejmy i umiar
kowany. Brak właśnie tego zmysłu jest najbardziej znamien
nym rysem ducha semickiego. Wykwintne ukształcenie, bijące
np. z djalogów Platona, było śród tych ludów czemś zupeł
nie nieznanem. Jezus, który prawie całkiem był wolny od
różnych przyw ar swej rasy i który się przedewszystkiem od-

9) Mat. X I, 21 — 24; Łukasz X, 12— 15.
10) Mat. X II, 4 1 — 42; Łuk. XI, 31— 32.
l ł) Mat. V H I, 20; Łuk. IX, 58.
i2) Łuk. VIII, 8.
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znaczał niezmierną łagodnością, w uniesieniu posługiwał się
mimowolnie stylem zwykłym w polemice owej r a s y 13). Jak
Jan Chrzcicielu ) używał względem swych przeciwników w y
rażeń bardzo surowych. Nieskończenie łagodny dla prosta
czków, burzył się na niewiarę choćby najmniej zaczepną15).
Nie był to już ów łagodny mistrz, wygłaszający »kazanie na
górze*, który jeszcze się nie był zetknął z oporem i róźnemi
trudnościami. Namiętność, będąca podstawą jego charakteru,
posuwała go do miotania największych obelg. Taki nastrój
nie powinien nas dziwić. W szak Lamennais, człowiek dzi
siejszy, był pełen tych samych kontrastów. W pięknej jego
książce »Słowa człowieka wierzącego« wyrażenia bezgrani
cznego gniewu i niesłychanej łagodności następują szybko
po sobie jak miraże. On, który odznaczał się w życiu codziennem nadzwyczajną dobrocią, popadał wobec ludzi in
nego niż on zdania w gniew posunięty aż do wściekłości.
Nie bez słuszności tedy Jezus stosował pewien ustęp z Iza
jasza do siebie16): »Nie będzie się wadził, ani będzie wołał,
i nikt nie usłyszy po ulicach głosu jego; trzciny zgniecionej
nie złamie, a lnu kurzącego się nie zgasi, aż wystawi sąd
ku zwycięstwu« 17). A jednak niektóre jego przepisy, udzie
lane uczniom, zawierały ziarna prawdziwego fanatyzm u18),
który wieki średnie miały w okrutny sposób rozwinąć. Czy
należy mu z tego uczynić zarzut? Nie było rewolucji bez
pierwiastku bezwzględności. Gdyby był Luter i twórcy re
wolucji francuskiej zachowywali formy grzeczności, nie by
łoby ani reformacji, ani rewolucji. Cieszmy się, że nie istniało
1S) Mat. XII, 34; XV, 14; XXIII, 33 (»Rodzaju jaszczurczy!® »Ślepi są,
i wodzowie ślepych«. »Wężowie«!).
M) Mat. III, 7 (»Rodzaju jaszczurczy!®).
« ) Mat. XII, 30; Łuk. XXI, 23.
18) XLII, 2 — 3.
« ) Mat. XII, 19— 20.
i») Mat. X, 14— 15, 21 i nast.: 34 i nast. Łuk. XIX, 27.
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żadne prawo, karzące za obrazę pewnej grupy obywateli.
Faryzeusze byliby wtedy nietykalni. Wszystkie wielkie dzieła
ludzkości zostały dokonane w imię zasad bezwzględnych.
Filozof o umyśle krytycznym byłby niezawodnie powiedział
swoim uczniom: szanujcie zdanie innych i pamiętajcie, źe nikt
niema do tego stopnia racji, aby jego przeciwnik musiał ko
niecznie nie mieć racji. Ale działalność Jezusa nie miała nic
wspólnego z objektywnością filozofa. Myśl, źe się już pra
wie dosięgnęło ideału i że stanęła temu na przeszkodzie
tylko czyjaś zła wola, jest czemś bardzo cięźkiem dla duszy
płomiennej. A czemże to musiało być dla założyciela nowego
świata ?
Największą przeszkodę przy szczepieniu idei Jezusowej
stanowiło prawowierne żydostwo, reprezentowane przez Fa
ryzeuszów. Jezus oddalał się coraz bardziej od starego Z a
konu. Faryzeusze byli prawdziwymi Żydami, siłą i nerwem
judaizmu. Chociaż główną siedzibą tej partji była Jerozolima,
mieli jednak zwolenników, którzy albo w Galilei mieszkali,
albo też często tam zachodzili19). Byli to na ogół ludzie bar
dzo ograniczeni, dbający bardzo o zewnętrzność, pełni dumnej,
oficjalnej, zadowolonej z siebie pobożności20). Posiadali manjery bardzo śmieszne nawet dla oka tych, którzy ich sza
nowali. Dowodzą tego karykaturalne przezwiska, jakie im lud
nadawał. Był więc »Faryzeusz krzywonogi« (Nikfit), który
idąc ulicą powłóczył nogami i potrącał każdy kamień; »Faryzeusz z krwawem czołem« (Kizai'), który chadzał z zamkniętemi oczami, aby nie spojrzał przypadkiem na jaką ko
bietę, i który rozbijał czoło o mur aż do krwi; ^Faryzeusz
tłuczek« (Medukia), któty chodził przez pół zgięty; »Faryl9) Marek VII, 1; Ł uk. V , 17 i nast. VII, 36.
so) Mat. VI, 2, 5,
V,

30; V I, 2,

7;

XI,

16; IX,
39

11,

14;

XII,

i nast.; XVIII,

2;

I, 16; Józef Flaw. A nt. XVII, « , 4; XVIII, i, 3;

Sota, 22 b.

XXIII,

5, 15, 2 3 ;

12; Jan IX, 16;

V ita 38;

Łuk.

P irk e A both,
Talmud

Babil.
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zeusz o silnych barkach* (Szikmi), który chodził z wygię
tymi w pałąk plecami, jak gdyby dźwigał całe brzemię Za
konu; »Faryzeusz Co je st do zrobienia? Ja to zrobię<, wie
trzący wciąż jakiś przepis, którego się trzeba było trzymać;
wreszcie »Faryzeusz farbowanym, który obracając całą swoją
pobożność na zewnątrz, był poprostu pomalowany hypokryZH 21)- T a surowość była w istocie przeważnie tylko pozo
rem, pod którym kryła się zgnilizna m oralna22). Pomimo to
lud dał się oszukiwać. Bo lud, który posiada zawsze dobry
instynkt, choć może się nieraz bardzo mylić co do danej
osobistości, daje się często uwieść fałszywej pobożności. Co
lud w takim człowieku kocha, jest dobre i warte kochania;
tylko nie posiada dość bystrości, aby odróżnić pozór od
istoty rzeczy.
Łatwo zrozumieć antypatję, która natychmiast musiała
powstać między Jezusem a ludźmi o podobnych charakterach.
Jezus żądał tylko religji serca; tymczasem religja Faryzeu
szów polegała wyłącznie na spełnianiu praktyk. Jezus zw ra
cał się wszędzie do maluczkich i w zgardzonych; Faryzeusze
widzieli w tern obrazę religji i porządnych ludzi. Faryzeusz był
człowiekiem, który się nigdy nie mylił, nigdy nie popełnił grze
chu, pedant, przekonany, że ma zawsze rację, który w bóż
nicy zajmował pierwsze miejsce, modlił się na ulicy, jawnie
dawał jałmużnę i ciągle uważał, czy mu się kłaniano. Jezus
twierdził, że każdy powinien oczekiwać sądu Boga z trwogą
21) Talmud Jerozolimski Berahoth, IX (pod koniec); Sota, V, 7; Tal
mud babiloński Sota 22 b. Dwie redakcje tego ciekawego ustępu znacznie
się od siebie różnią. Szliśmy przeważnie za redakcją babilońską, która nam
się wydała naturalniejszą. Porów. Epif. A d v . haer. XVI, 1. Niektóre szcze
góły u Epifanesa i w Talmudzie mogą się zresztą odnosić do epoki póź
niejszej, po Jezusie, kiedy nazwa »Faryzeusz« stała się jednoznaczną z »pobożnisiem«.
2i) Mat. V, 20; XV, 4; XXIII, 3, 16 i nast. Jan VIII, 7. J ó z e f a . XII,
ix, 1; XIII, x, 5.
Żywot Jezusa.

19
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i pokorą. Ale ów kierunek zły, reprezentowany przez Fary
zeuszów, nie panował bezkarnie. Wielu przed Jezusem, a na
wet już za jego czasów — jak Jezus, syn Syracha, jeden
z prawdziwych poprzedników Jezusa Nazareńskiego, Gama
liel, Antygon z Soco, a zwłaszcza łagodny i szlachetny Hillel — głosiło zasady szczytne, wzniosłe, niemal ewangieliczne.
Dobry ów posiew zniszczono. Piękne maksymy Hillela, re
dukujące cały zakon do sprawiedliwości23), maksymy Jezusa,
syna Syracha, który za cały kult podawał czynienie dobrych
uczynków 24), były zapomniane lub w yklęte25). Zwyciężył
Szamaj i duch jego ciasnego ekskluzywizmu. Rozrosła do
olbrzymich rozmiarów »trądycja« zdusiła Zakon pod pozorem,
że go będzie strzegła i wykładała. Te konserwatywne środki
miały niezawodnie także swoją dobrą stronę; jest to pięknie
ze strony Żydów, że kochali Zakon swój aż do szaleństwa,
gdyż tylko ta bezgraniczna miłość uratowała mozaizm pod
Antjochem, Epifanesem i pod Herodem, przechowując go niby
drożdże, na których wyróść miało chrześcijaństwo. Ale te
przestarzałe reguły, wzięte jako takie, były czemś całkiem
dziecinnem. Synagoga, która je przechowywała, stała się tylko
macierzą błędów. Panowanie jej skończyło się; żądać w sze
lako od niej abdykacji dobrowolnej, to znaczyło żądać czegoś
niemożliwego, czego żadna istniejąca potęga nie uczyni i uczy
nić nie może.
Walki Jezusa z urzędową hypokryzją trwały w dalszym
ciągu. Zwyczajną taktyką reformatorów religji, znajdującej się
w takim stanie, w jakim ją przedstawiliśmy, a który możnaby
nazwać tradycyjnym formalizmem, polega na przeciwstawie
niu tekstu ksiąg świętych — »tradycji*. Żarliwość religijna
ma zawsze charakter nowatorski, nawet wtedy, gdy chce

2S) Talm. Babil. Szabbat> 31 a; Jom a, 35 b.
m) Eccli., XVII, 21 i nast, XXXV, 1 i nast.
52) Talm. Jer. Sanhedryn, XI, 1; Talm. Babil., Sanhedryn 100

b.
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być nawskróś konserwatywną. T ak samo jak dziś neokatolicy oddalają się wciąż od Ewangielji, tak wówczas oddalali
się od Biblji krok za krokiem Faryzeusze. Dlatego purytański
reformator jest zazwyczaj głównie »biblijnym«; wychodzi bo
wiem od niedającego się zmienić tekstu, aby krytykować bie
żącą teologję, która od pokolenia do pokolenia idzie naprzód.
Tak czynili potem Karaici, tak protestanci. Jezus daleko
energiczniej przyłożył siekierę do korzenia. Nieraz wprawdzie
powołuje się na tekst przeciw fałszywym Masores lub prze
ciw tradycjom Faryzeuszów 26). Ale na ogół mało zajmował
się egzegezą; powoływał się na swoje sumienie. Jednem ude
rzeniem obala tekst i komentarze. Dowiódł wprawdzie Fary
zeuszom, że za pomocą swych tradycji ogromnie zmienili
mozaizm; ale sam bynajmniej nie chce wrócić do Mojżesza.
Cel leżał przed nim, nie za nim. Był on czemś więcej niż
reformatorem przestarzałej religji; był twórcą wiecznej religii
ludzkości.
Spory powstały głównie o cały szereg zewnętrznych
praktyk tradycyjnych, których nie zachow yw ał ani Jezus, ani
jego uczniowie 27). Z tego powodu Faryzeusze robili mu wciąż
wyrzuty. Ilekroć siadał u nich do stołu, gorszył ich tem, źe
nie zachowywał zwyczajowych ablucji. ^Dawajcie jałmużnę*,
mawiał, »a wszystkie rzeczy będą wam czyste« 28). Najbar
dziej raziło jego subtelną duszę zachow yw anie się Faryzeu
szów śród praktyk religijnych, ich pewność siebie, ich śmie
szna pobożność, która była tylko pokryw ką; chodziło im bo
wiem jedynie o zdobycie sobie znaczenia a nie o poprawę
serca. Myśl swoją Jezus wyraził zapomocą przecudnej przy
powieści, pełnej prawdy i piękna. »Pewnego dnia«, mówił,
>dwaj ludzie poszli do świątyni na modlitwę. Jeden był Fa26) Mat. XV, 2 i nast.; Marek VII, 2 i nast.
*7) Mat. XV , 2 i nast. Marek VII, 4, 8; fcuk. V pod koniec i VI wstęp.
XI, 38 i nast.
,8) fcuk. XI, 41.
19 *
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ryzeusz a drugi celnik. Faryzeusz stojąc tak się sam u siebie
modlił: »Boźe dziękuję tobie, żem nie jest jako inni ludzie,
drapieżni, niesprawiedliwi, cudzołożni jako i ten celnik. Posz
czę dwakroć w tydzień; dawam dziesięciny ze wszystkiego,
co mam«. A celnik stojąc zdaleka, nie chciał ani podnieść
oczu w niebo; ale bił się w piersi swoje mówiąc: »Boze,
bądź miłościw mnie grzesznem u!« Powiadam wam, ^zstąpił
ten usprawiedliwionym do domu swego, nie tamten« 29).
Skutkiem tych walk wyrodziła się do niego nienawiść,
którą tylko śmierć mogła nasycić. Już Jan Chrzciciel w yw o
łał podobną niechęć30). Ale chociaż arystokraci jerozolimscy
nienawidzili Jana, kazali jednak prostactwu uważać go za
proroka31). Tym razem zawrzała walka na śmierć i życie.
Powiał nowy duch przez świat, który chciał wszystko zni
szczyć, co przed nim było. Jan Chrzciciel był nawskróś Ży
dem; Jezus prawie nie był nim wcale. Jezus apelował zaw 
sze do subtelnych uczuć moralnych. Dysputuje tylko, gdy
zwraca się przeciw Faryzeuszom a .wtedy, jak się to zwykle
dzieje, zmusza ich do przybrania jego to n u 32). Jego wspaniałe
szyderstwo, jego cięte prowokacje trafiały prawie zawsze
w serce. Rany, które im wtedy zadał, nie miały się nigdy
zagoić. Ową palącą koszulę śmieszności, którą, choć w strzę
pach, ma na sobie od dziewiętnastu wieków Żyd, syn Fary
zeusza, utkał Jezus boską sw ą sztuką. Słowa jego, arcy
dzieła szyderstwa, jak zapalone strzały wpijały się w ciała
obłudników i dewotów, słowa niezrównane, godne zaiste Syna
Bożego. Tak, tylko Bóg może w ten sposób karać. Sokrates
i Molier podrapali zaledwie ludziom skórę. On sięgnął pło
mienną bronią swoją aż do szpiku kości.
Było to jednak słuszne, że mistrz ironji tryumf swdj
29)

Łuk. VIII,9 — 14; porów, tam że XIV, 7— 11.

80)
81)

Mat. III, 7 i nast. XVII, 12— 13.
Mat. XIV, 5; XXI, 26; M arek XI, 32; Łuk. XX, 6.

83)

Mat. XII, 3— 8; XXIII, 16 i nast.
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opłacił życiem. Już w Galilei Faryzeusze chcieli go zgubić,
używ ając podstępu, który im się potem udał w Jerozolimie.
Starali się pozyskać dla swych zamiarów zwolenników no
w ego ładu politycznego 33). Łatwość, z jaką Jezus mógł z Ga
lilei ujść, następnie słabość rządu Antypasa, zawiodła ich ra
chuby. Ale on sam szedł naprzeciw niebezpieczeństwa. Wie
dział, że w samej Galilei nie zrobi nic szczególnego. Judea
pociągała go magicznie; pragnął uczynić ostatni wysiłek dla
zdobycia opornego miasta, jak gdyby chciał potwierdzić przy
słowie, źe prorok nie może gdzieindziej zginąć okrom w Je
ruzalem 34).

M) Marek III; 6: »A w yszed łszy F aryzeu szow ie czynili natychmiast radę
z Herodjany przeciwko jemu, jakoby go stracili*.
M) Łukasz
jutrze iść;
zalem *).

bo

XIII,

33.

(»A

nie m oże b yć,

w szakoż potrzeba mi dziś i jutro i p o
aby

prorok

indzie

zginął okrom w Jeru

ROZDZIAŁ XXI.
Ostatnia pielgrzymka Jezusa do Jerozolimy.

Już oddawna Jezus czuł otaczające go niebezpieczeń
stwo *). Przez blisko ośmnaście miesięcy nie wybierał się
umyślnie do Jerozolimy2). Na święto namiotów 32 roku (we
dług przyjętej przez nas hypotezy) krewni, wciąż jeszcze nie
przychylni mu i niewierzący w niego 3), prosili, aby się tam
udał. Ewangielista Jan pisze tak, jak gdyby podejrzywał, iż
w tern zaproszeniu tkwił plan zgubienia go. »Pokaż się świa
tu*, mówili do niego, »takich rzeczy nie robi się potajemnie.
Idź do Judei, aby widziano, co umiesz zdziałać*. Jezus podejrzywa zdradę i zrazu nie chce iść; ale gdy już karaw ana
wyruszyła, udaje się w drogę bez wiadomości innych i pra
wie sa m 4). Było to ostatnie pożegnanie z Galileą. Święto na
miotów przypadało na jesienne porównanie dnia z nocą. Więc
sześć miesięcy miało jeszcze upłynąć do fatalnego zakończe
nia. Ale w ciągu sześciu miesięcy Jezus już nie oglądał swej
ukochanej północnej prowincji. Czasy pogody minęły; teraz
*) Mat. XVI, 20 — 21. Marek VIII, 3 0 — 31.
s) Jan VII, 1: »Potem Jezus chodził po G alilei; bo

nie chciałchodzić po

ziemi Żydow skiej, iż Ż ydow ie chcieli g o zabić*.
8) Jan VII, 5: »Bo i, bracia jeg o nie w ierzyli weń*.
*) Jan V II, 10: »A gd y poszli bracia jeg o , ted y i
on poszedł, na dzień
św ięty, nie jawnie, ale jakoby potajem nie.
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musi krok za krokiem przejść drogę boleści, która się skoń
czyła śmiertelną męką.
Uczniowie i pobożne niewiasty, które go obsługiwały,
odnalazły go w Ju d ei5). Ale jak się tu wszystko dla niego
zmieniło! Jezus był w Jerozolimie jak w obcem mieście. Czuł,
że dźwignął się tu mur oporu, którego nie przebije. Wszędzie
zastawione były sidła, wszędzie protest, wszędzie prześlado
wała go zła wola Faryzeuszów 6). Zamiast owej nieograni
czonej wiary, tego pięknego daru natur młodzieńczych, z czem
się wciąż spotykał w Galilei, zamiast ludności dobrotliwej,
łagodnej, nie wiedzącej, co to jest przeczenie (ten owoc nie
chęci i niesforności), spotykał się tu na każdym kroku z upartem niedowierzaniem, na które środki, jakich używał na pół
nocy, zupełnie zawodziły. Uczniowie jego byli jako Galilej
czycy pogardzani. Nikodem, który w czasie jednej z poprze
dnich pielgrzymek Jezusa do Jerozolimy miał z nim raz
nocą rozmowę, gdy go w Sanhedrjonie broni, kompromi
tuje się. »Boś i ty Galilejczyk ?« rzekli do niego Faryzeu
sze. »Rozbieraj Pismo a obacz, że z Galilei prorok nie po
wstaje* 7).
Miasto, jak już powiedzieliśmy, nie podobało się Jezu
sowi. Dotąd unikał zawsze wielkich środowisk ludzkich, obie
rając dla swej działalności wieś i małe miasteczka. Niektóre
przepisy, udzielone uczniom, mogły mieć tylko zastosowanie
śród ludzi z pospólstw a8). Nie znając zupełnie świata, przy
zwyczajony do błogiego komunizmu Galilei, odzywał się nie
raz z taką naiwnością, że musiało się to wydać dziwnem
w Jerozolimie 9). Śród tych murów imaginacja jego była skrę5) Mat. XXVII, 55. Marek XV, 41. Łuk. XXIII, 49, 50.
6) Jan VII, 20 , 25, 30, 32.
7) Jan VII, 50 i nast.
8) Mat. X, 11 — 13; Marek VI, 10; Łuk. X, 5 — 5.
9) Mat. XXI, 3: »Jeśli by wam kto co rzeki, powiedzcie, iż Pan ich (oślicę
i oślęta) potrzebuje^. XXVI, 18; Marok XI, 3; XIV, 13 - 14: >1 p osłał dwa
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powana, cierpiała ucisk jego dusza rozmiłowana w naturze^
Prawdziwa religja nie miała wyjść z rozgwaru miejskiego,
ale z pogodnej ciszy wsi.
Arogancja kapłanów obrzydzała mu przebywanie w przed
sionku świątyni. Uczniowie, którzy znali Jerozolimę lepiej niż
on, chcieli mu pewnego razu zwrócić uwagę na piękną ar
chitekturę świątyni, na wyborowy materjał, z którego ją zbu
dowano, na bogate vota, ozdabiające ściany. *'Widzicie to
wszystko?* odparł im Jezus. ^Zaprawdę powiadam wam, nie
zostanie tu kamień na kamieniu!*10). I nie podziwiał nic,
tylko jakąś ubogą wdowę, która w tej właśnie chwili prze
chodząc, wrzuciła pieniążek do skarbonki. »Zaprawdę powia
dam wam«, rzekł, »iż ta uboga wdow a więcej włożyła, niżL
wszyscy, którzy kładli do skarbu. Albowiem wszyscy rzucali
z tego, co im zbywało, a ta z niedostatku swego wszystko,
co miała, wrzuciła, wszystkę żywność swoję* n ). Ten spo
sób krytykowania wszystkiego, co się w Jerozolimie działo,
wynoszenie ubogiego, który dał mało, ganienie natomiast bo
gatego, który dawał dużo12), gromienie zamożnego ducho
wieństwa, które dla ludu nic nie robiło, musiało obruszyć
kastę kapłańską. Siedliskiem konserwatywnej arystokracji była
świątynia, jak Haram Muzułmanów, który potem jej miejsce
zajął, ostatni zakątek na świecie, gdzie rewolucja mogła była
jeszcze liczyć na powodzenie. W yobraźmy sobie reformatora,
który przed meczetem Omara głosi obalenie islamu! A tu
przecież było środowisko życia żydowskiego; tu musiał on
swych uczniów i rzekł im : idźcie do m iasta i potka się z wami człowiek ni#są,cy dzban w ody, idźcie za nim. A gdziekolwiek wnijdzie, powiedzcie panu
domu: G dzie je st odpocznienie m oje, kędybym jadł P aschę z uczniami moimi?*
fcuk. XIX, 31; XXII, 10— 12.
10) Mat. XXIV, 1— 2; Marek XIII, 1— 2. fcuk. XIX, 44; XXI, S— 6. P o 
rów. Marek XI, 11.
“ ) Marek XII, 41 i nast.; fcuk. XXI, 1 i nast.
» ) Marek XII, 41.
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albo wygrać, albo zginąć. Na tej kalwarji Jezus cierpiał wię
cej, niż na Golgocie; dni mu płynęły na sporach i gniewie,
na nudnych utarczkach o prawo kanoniczne i egzegezę, do
której jego wzniosła natura tak mało się nadawała, co mó
wię? która go do pewnego stopnia poniżała.
Śród wiru takiego życia dobre, uczuciowe serce Jezusa
znalazło sobie cichy zakątek, gdzie czas spływał mu niesły
chanie przyjemnie. Skoro Jezus spędził dzień na dysputach
w świątyni, schodził wieczorem w dolinę Kidronu, odpoczy
wał nieco w ogrodzie folwarcznym (prawdopodobnie wytła
czano tam oliwę), zwanym Getsemane 13), gdzie ludność uda
wała się na odpoczynek; noc zaś spędzał na górze Oliwnej,
która za miastem od strony wschodniej zasłania widnokrąg u ).
Jestto jedyne miejsce w całej okolicy Jerozolimy, ozdobione
zielenią, w7esołe. Tu były liczne plantacje drzew figowych,
oliwek, palm; plantacje te nadały też wsiom, osadom i za
grodom n a z w y : Betfage, Getsemane, B etanjał5). Na górze
Oliwnej rosły dwa wielkie cedry, o których zachowało się
długo wspomnienie śród Żydów, żyjących w rozproszeniu;
w gałęziach tych cedrów gnieździły się całe stada gołębi
a w ich cieniu ustawiono małe kram iki16). Tu właściwie kwa
terował Jezus ze swymi uczniami; z tego można wywnio
skować, źe gromadka galilejska znała tu każdy zagajnik, ka
żde domostwo.
Zwłaszcza wioska B etanja17), położona na samej górze,
13) Marek XI, 19; Łuk. XXII, 39; Jan XVIII, 1— 2. Ogród ten nie mógł
być bardzo oddalonym od miejsca, gdzie stoi kilka oliwek, obwiedzionych dziś
murem przez pobożnych katolików. Wyraz Getsemane znaczy, jak się zdaje,
»wytłocznia oliwy«.
u) Łuk. XXI, 37. XXII, 39. Jan VIII, 1— 2.
ł5) Talmud Babil., Pesachim, 53 b.
*•) Talmud jeroz., Taanit, IV, 8.
ł7) Dziś E l-A zirie (od E l-A zir, po arabsku: Łazarz); w tekstach chrze
ścijańskich średnich wieków Lazarium.
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ale już nieco na pochyłości w stronę Morza Martwego i Jor
danu, oddalona od Jerozolimy o półtorej godziny drogi, była
ulubionem miejscem Je zu sa 18). T u poznał pewną, rodzinę,
złożoną z trzech osób, dwóch sióstr i brata, których przy
jaźń bardzo cenił19). Z tych dwóch sióstr jedna, imieniem
Marta, była osobą zacną, dobrą, o ddaną20); druga znowu,
imieniem Marja, podobała się Jezusowi z powodu swej na
tury marzycielskiej i niepospolicie rozbudzonego umysłu*1).
Siedząc nieraz u stóp Jezusa, zapominała o obowiązkach, ja 
kie na nią wkładała rzeczywistość. Siostra, na którą tym
sposobem wszystkie zajęcia domowe spadały, uskarżała się
łagodnie przed Jezusem. Ale ten jej odparł: »Marto, Marto,
troszczysz się i frasujesz około bardzo wiela. Ale jedno tylko
jest potrzebne. Marja najlepszą cząstkę obrała, która jej od
jętą nie będzie* 22). Brata Eleazara, albo Łazarza, Jezus także
bardzo kochał23). Prócz tego, jak się zdaje, utrzymywał
z nimi stosunki jeszcze niejaki Szymon, trędowaty, właściciel
dom u24). Tu na łonie bogobojnej rodziny zapomniał Jezus
0 obrzydliwościach życia publicznego. W tym zaciszu pocie
szał się po wszystkich trudnościach, jakie mu robili Faryzeu
sze i uczeni w piśmie. Siadywał często na Górze Oliwnej
wprost góry Morja 25), mając przed sobą wspaniały widok na
tarasy świątyni i jej błyszczące ściany. Widok ten zdumie
wał przybyszów; zwłaszcza o wschodzie słońca góra święta
.olśniewała wzrok patrzących, niby jedna masa śniegu i złota26)
»8) Mat. XXI, 17— 18; Marek XI, 1 1 - 1 2 .
19) Jan XI, 5.
*°) Łuk. X , 38 — 42; Jan XII, 2.
91) Jan XI, 20.
2S) Łukasz X, 38 i nast.
*3) Jan XI, 35— 36.
*4) Mateusz XXVI, 6;

Marek XIV,

1 i nast.
Marek XIII, 3.
**) Józef Flaw. B. J. V , v 6.

3; Łukasz VII,

40, 43;

Jan XIII,
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Ale ten widok, który wszystkich żydów napawał radością
i dumą, budził w Jezusie najboleśniejsze refleksje. »Jeruzalem*
Jeruzalem, które zabijasz proroki i kamienujesz te, którzy do
ciebie są posłani«, zawołał w chwili goryczy. >Ilekroć chcia
łem zgromadzić syny twoje, jako kokosz kurczęta swoje pod
skrzydła zgromadza, a nie chciałoś ?« 27).
1 tu ostatecznie, jak w Galilei, poruszył kilka dobrych
dusz. Ale potęga ortodoksji była tak wielka, źe bardzo nie
wielu odważyło się wyznawać to jawnie. Lękano się zdy
skredytowania w oczach Jeruzalemczyków przez należenie
do szkoły człowieka z Galilei. Obawiano się wytrącenia z sy
nagogi, co było straszną hańbą w społeczeństwie małostko
wych bigotów -8). Zresztą ekskomunika pociągała za sobą
konfiskatę majątkową 29). Kto przestawał być Żydem, nie stawał się jeszcze Rzymianinem; wtedy było się wprost bez
bronnym wobec zakonu teokratycznego a niesłychanie su
rowego. Pewnego dnia niższa służba świątyni, która wysłu
chała wykładu Jezusa i była nim przejęta, udała się do ka
płanów i zakomunikowała im swoje wątpliwości: »izaż który
z książąt albo Faryzeuszów uwierzył weń?« odpowiedziano
im: »cały ten tłum, nie znający zakonu, przeklęty jest« 30).
W ten sposób Jezus w Jerozolimie pozostał człowiekiem
z prowincji, podziwianym przez takich jak on ludzi z gminu,
ale nie uznanym przez arystokrację narodu. Zadużo było
różnych sekciarzy, aby wystąpienie jeszcze jednego miało
wywołać silniejsze wrażenie. Głos jego nie miał prawie zna
czenia w Jerozolimie. Zbyt głęboko były tu zakorzenione
S7) M at XXIII, 37; Łuk. XIII, 34.
28) Jan VII, 13: »W szakoż o nim żaden jawnie nie m ówił dla bojaźni Ż y 
dów*. XII, 4 2 — 43; XIX, 38.
a9) I Ezdr. X,
to n , III, 1.

8; D o Żydów X,

M) Jan VII, 45 i nast.

34.

Talmud

Jerozolimski M oed k a 
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przesądy rasy i sekt, żywioły bezpośrednio wrogie duchowi
ewangielicznemu.
Z tego też powodu przemowy Jezusa uległy tu kardy
nalnej zmianie. Piękne jego kazania, których działanie było
obliczone na młodzieńczą wyobraźnię i etyczne poczucie słu
chaczy, padły tu na grunt kamienisty. On, który czuł się tak
swobodnym nad brzegiem owego małego, pięknego jeziora,
tu wobec pedantów stał się nieśmiałym, niezdecydowanym.
Ustawiczne odzywanie się o sobie stało się nudne 31). Musiał
więc zostać djalektykiem, egzegezantem, teologiem. Rozmowy
jego, pełne zazwyczaj uroku, zamieniły się w kanonadę dysputacji32), w szereg bitew scholastycznych. Harmonijny duch
jego osłabł w bezpożytecznej argumentacji na temat Zakonu
i proroków 33) a nieraz widzimy z niechęcią, że jest napast
nikiem34). Drażni nas ta łatwość, z jaką daje się wciągnąć
w szereg niebezpiecznych prób, którym go poddają nietakto
wni kłótnicy35). Na ogół dość zręcznie wychodził z takich
sytuacji. Jego wyjaśnienia były nieraz bardzo bystre (prostota
łączy się często ze sprytem; gdy dusza prostacza pocznie
rozumować, staje się zawsze trochę solistyczną); pokazuje
się także, iż nieraz wywoływał nieporozumienia i umyślnie
długo ich nie w yjaśniał36); argumentacja jego, rozpatrywana
ze stanowiska logiki Arystotelesa, jest bardzo słaba. Ale try
umfował zawsze, ilekroć mógł błysnąć nieporównanym u ro 
kiem swego ducha. Pewnego dnia chciano go wprowadzić
w kłopot, sprowadzając cudzołożnicę i pytając go, jak należy
z. nią postąpić. Znana jest podziwienia godna odpowiedź Je3l) Jan VIII, 13 i nast.
**) Mat. XXI, 23— 37.
ss) Mat. XXII, 23 ł nast.
»*) Mat. XXII, 42 i nast.
« ) Mat. XXII, 36 i nast. 46.
S6) N ależy przejrzeć przedew szystkiem dysputy podane przez Jana np.
roz. VIII; wiadomo w szelako, że autentyczność ich jest wątpliwa.
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z u s a 37). Subtelna ironja światowca, miarkowana przez nie
biańską dobroć, nie mogła się w tym wypadku wyrazić zwię
źlej i trafniej. Wszelako bystrości, która się łączy z wielko
ścią moralną, głupi ludzie nigdy nie wybaczą. Jezus, wygła
szając owe słowa czyste a sprawiedliwe: »Kto śród was
jest bez grzechu, niech pierwszy na nią rzuci kamieniem*,
trafił hypokrytów w samo serce i podpisał na siebie wyrok
śmierci.
Jest możliwe, że gdyby nie te gorzkie uwagi, nie byłby
wywołał przeciw sobie takiego oburzenia, mógł był długo żyć
niepostrzeźony i przepaść bez wieści w tej burzy historycz
nej, która miała niebawem zmieść cały naród żydowski. Du
chowieństwo wyższe i Saduceusze raczej nim gardzili, niż
go nienawidzili. Wielkie rody kapłańskie jak Boetusim, jak
rodzina Annasza, były tylko fanatyczne, gdy chodziło o utrzy
manie spokoju. Saduceusze, podobnie jak Jezus, odrzucali
»tradycje« Faryzeuszów 38). Dziwnym trafem ci niedowiarko
wie, nie uznający zmartwychwstania, tradycji, istnienia anio
łów, byli prawdziwymi żydami, albo powiedzmy lepiej, ponie
w aż stary prostoduszny zakon nie odpowiadał już potrzebom
czasu, przeto ci, którzy się go ściśle trzymali i nie pozwalali
na żadne nowatorstwa, uważani byli przez bigotów za nie
dowiarków, podobnie jak dziś w krajach, gdzie panuje orto
doksja, za niedowiarka uchodzi protestant. W każdym razie
nie z łona tej partji miała wyjść silna reakcja przeciw Jezu37) Jan VIII, 3 i nast. Ustęp ten nie wchodził pierwotnie w skład ewangielji świętego Jana; nie ma go w rękopisach najstarszych; tekst jest dość
niepewny. Tem nie mniej utkwił on w pierwotnych tradycjach ewangielicznych,
czego dowodzą, wszystkie szczegóły wersetów 6 i 8, które nie są, w duchu
Łukasza ani kompilatorów, czerpiących z drugiej ręki, a którzy nie podają nic,
coby się nie tłómaczyło samo przez się. Zdarzenie to było prawdopodobnie
zapisane w ewangielji według Hebrejczyków (Papias cytowany przez Euzebju-.
sza, H ist. eccl. III, 39).
" ) Józef Flaw. A n t. XIII, r, 6; XVIII, i, 4.
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sowi. Duchowieństwo oficjalne, zajęte wyłącznie polityką,
z którą los jego był ściśle związany, nie rozumiało tych ob
jaw ów entuzjazmu. Alarm wszczęło mieszczaństwo faryzejskie, liczni uczeni w piśmie, którzy z »tradycji« uczynili wie
dzę i z niej żyli i którzy istotnie w swych przesądach i in
teresach byli zagrożeni przez naukę młodego mistrza.
Najbardziej Faryzeuszom zależało na tem, aby Jezusa
zepchnąć na teren polityczny i skompromitować jako członka
partji Judasza Gaulonity. Była to taktyka zręczna; gdyż tylko
prostoduszność Jezusa sprawiła, Ze, aczkolwiek zapowiadał
królestwo boże, nie wszedł w konflikt z rzymskiemi władzami.
Chciano go pod tym względem zmusić do wyraźniejszego
wypowiedzenia się. Pewnego dnia zbliżyła się do niego grupa
Faryzeuszów i polityków, zwanych »Herodjanami« (prawdo
podobnie Boetusim), która zwróciła się do niego z udaną po
bożnością : »Nauczycielu, wiemy, iżeś jest prawdziwy i drogi
bożej w prawdzie nauczasz a nie dbasz o nikogo. Powiedz
nam tedy, co-ć się zda: godzili się dać czynsz cesarzowi,
czy nie?« Oczekiwali odpowiedzi, która by im umożliwiła
wydanie go Piłatowi. Ale odpowiedź Jezusa była zdumiewa
jąca. Kazał sobie pokazać wizerunek na pieniążku a potem
rzekł: »Oddajcie cesarzowi co jest cesarskiego a Bogu, co
iest Bożego« 39). Głębokie słowa, które rozstrzygnęły przy
szłość chrześcijaństwa! Słowa te podyktował mu czysty spirytuałizm, uderzająco praw dziw e; słowa te oddzieliły sprawy
ducha od spraw świata i stały się kamieniem węgielnym pra
wdziwej wolności i prawdziwej cywilizacji.
A gdy był sam z uczniami, wtedy jego geniusz łagodny
a przenikliwy podszepnął mu te wspaniałe słow a: N a p ra 
wdę, zaprawdę, mówię wam: kto nie wchodzi przeze drzwi
do owczarni owiec, ale wchodzi inędy, ten jest złodziej
39) Mat. XXII, 15 i nast.; Marek XII, 13 i nast.; fcuk. XX, 20 i nast.
Porów. Talm. Jer. Sanhedrin II, 3. (Patrz wyżej roz. IV uwaga 40).
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i zbójca. Lecz który wchodzi przeze drzwi, pasterzem jest
owiec. Owce słuchają jego głosu; nazyw a owce swe po
imieniu i wyprowadza je; a gdy wypuści owce swe,
idzie przed nimi a owce idą za nim, albowiem znają głos
jego. Złodziej nie przychodzi, jeno żeby kradł a zabijał i tra
cił. Najemnik, który nie jest pasterzem, widzi wilka przychodzącego i opuszcza owce i ucieka. Ale jam jest pasterz do
bry; znam owce swoje i one mnie znają a duszę moja
kładę za owce moje« 40). Często nawiedzają go myśli bliskiego
rozwiązania zagadki ludzkości. »A od figowego drzewa ucz
cie się podobieństwa*, mówił. »Gdy już gałąź jego odmładza
się i liście się wypuszcza, wiecie, iż blisko jest lato. Podnoś
cie oczy wasze a przypatrzcie się krainom, żeć już białe są
ku żniwu* 41).
Ilekroć szło o zwalczanie hypokryzji, wymowa jego ro
sła. »Na stolicy Mojżeszowej usiedli Doktorowie i Faryzeuszowie. W szystko tedy, cokolwiek wam rozkażą, zachowaj
cie i czyńcie; ale wedle uczynków ich nie czyńcie; albowiem
mówią, ale nie czynią. Bo wiążą brzemiona ciężkie i niezno
śne i kładą na ramiona ludzkie a palcem swym nie chcą się
ich ruszyć.
»A wszystkie sprawy swe czynią, aby byli widziani od
ludzi: chadzają w długich płaszczach; rozszerzają bram y48)
swe i czynią większe kraje43); a miłują pierwsze siedze
nia na wieczerzach i pierwsze stolice w bóżnicach i po« ) Jan X, 1— 16.
41) Mat. XXIV, 32; Marek XIII, 28; Łuk. XXI, 30; Jan IV, 35.
42) Fotafo t albo Tefilin, obramowania metalowe albo taśmy pergami
nowe, zawierające ustępy z pisma, które pobożni Żydzi nosili na czole albo
na lewem ramieniu, stosując się dosłownie do przepisów Zakonu. Ex. XIII 9Deuter. VI, 8; XI, 18.
4S) fy cyt, szlaki albo frenzle czerwone, które Żydzi nosili na kraju
szat, aby się odróżnić od pogan (N umeri , XV, 38 — 39; Deuter. XXII 12).

zdrawiania na

rynku i być zwanymi od ludzi »Rabbi*.

Biada im!...
»Biada wam, Doktorowie i Faryzpuszowie obłudnicy!
iż zamykacie królestwo boże przed ludźmi44). Albowiem wy
nie wchodzicie, ani wchodzącym dopuszczacie wniść. Biada
wam, iż wyjadacie domy wdów, długie modlitwy czyniąc!
Dlatego większy sąd odniesiecie. Biada wam, iż obchodzicie
morze i ląd, abyście uczynili jednego nowego Żydowma:
a gdy się stanie, czynicie go synem piekła! Jesteście jako
groby, których nie widać, a ludzie, którzy się po nich prze
chodzą, nie wiedzą45).
»Głupi i ślepi! iż dawacie dziesięcinę z miętki i z anyżu
i z kminu, a opuściliście, co ważniejszego jest w zakonie,
sad i miłosierdzie i wiarę! To trzeba było działać a owego
nie opuszczać. Wodzowie ślepi, którzy przecedzacie komara
a wielbłąda połykacie, biada w a m !
»Biada wam, Doktorowie i Faryzeuszowie obłudnicy! iż
oczyszczacie, co jest zewnątrz kubka i m isy46), a wewnątrz
pełni jesteście drapiestwa i plugastwa. Faryzeuszu ślepy47),
oczyść pierwej, co jest wewnątrz kubka i misy, aby to, co
zewnątrz jest, czystem się stało !48).
“ ) Faryzeusze odstręczali ludzi od królestwa bożego za pomocą, zatrwa
żania ich swą. kazuistyką, przedstawiając zdobycie go zbyt trudnem, co odej
mowało odwagę prostactwu.
*5) Dotykanie grobów czyniło człowieka nieczystym. Dokoła grobu ro
biono też kolisty znak na ziemi jako granicę. Talmud babil. B aba B a tra ,
58 a; B aba m etsia 45 b. Jezus czyni tu wyrzuty Faryzeuszom, iż ustanowili
znaczną liczbę drobnych przepisów, które się mimowoli narusza, a które tylko
pomnażają zawiłości i sprzeczności Zakonu.
46) U Faryzeuszów zmywanie naczyń odbywało się według bardzo skom
plikowanych reguł (Marek VII, 4>.
47) Epitet ten, który się często powtarza (Mat. XXIII, 16, 17, 19, 24,
26) jest może aluzją do tych Faryzeuszów, którzy ze względów dewocyjnych
chodzili z zamkniętemi oczami. Patrz wyżej roz. XX.
48) Łukasz (XI, 37 i nast.) opowiada nie bez racji, że słowa te zostały
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»Biada wam, Doktorowie i F aryzeuszow ie obłudnicy! iż
jesteście podobni grobom pobielanym 49), które z wierzchu
zdadzą się być piękne ludziom, ale w ew nątrz pełne są kości
um arłych i wszelakiej nieczystości. T akże i w y z wierzchu
się praw dzie zdacie ludziom sprawiedliwi; lecz w ew nątrz pełni
jesteście obłudności i niepraw ości.
»Biada wam , Doktorowie i Faryzeuszow ie obłudnicy! któ
rzy budujecie groby proroków i zdobicie pamiątki spraw ie
dliwych i pow iadacie: byśm y byli z a dni ojców naszych, nie
bylibyśm y tow arzyszam i ich w e krwi proroków ! Ach, św iad
kami jesteście sami sobie, iż jesteście synow ie tych, którzy
proroki pobili. W y też dopełnicie m iary ojców w aszych. Dla
tego i m ą d ro ść 50) boża rzekła: poślę w am proroki i apostoły; w y jednych zabijecie i ukrzyżujecie, drugich wytrącicie
z bóżnic, prześladow ać ich będziecie z m iasta do m ia sta ;
aby szukano krwie w szystkich proroków, którą wylał ten
naród od założenia św iata: od krwie Ablowej aż do krwie
Z acharjasza, sy n a B arach jaszo w eg o 51), który zginął między
wygłoszone
zeuszów.

podczas

uczty i były odpowiedzią

na czcze skrupuły Fary

49) Groby uchodziły za miejsce nieczyste; bielono je dlatego, aby
przechodnie zwracali uwagę i nie zbliżali się. Patrz uwaga 55); Miszna,
M aasar szeni, V, 1; Talm. Jer. Szekalim , 1, 1; M aasar szeni, V, 1; Moed
katon, I, 2; Sota IX, 1; Talmud babiloński Moed katon, 5 a. A może
w tern porównaniu tkwi aluzja do Faryzeuszów >pomalowanych« ? (Patrz
roz. XX).
®°) Niewiadomo, skąd zaczerpnięta została powyższa cytata.
81) Zachodzi tu małe nieporozumienie co do nazwisk, które znajduje
się także w cytowanym Targumie Jonatana (Lam ent. II, 20); pomieszano
Zacharjasza, syna Jojady, z Zacharjaszem, synem Barychjasza, prorokiem.
Chodzi tu o pierwszego (II P a ra lip . XXIV, 21). Księga Paralipomenon,
w której jest podany zamach na Zacharjasza, syna Jojady, zamyka kanon
hebrajski. Jest to ostatnie morderstwo na liście morderstw ludzi sprawie
dliwych, według porządku opowiadań biblji. Natomiast morderstwo Abla jest
pierwsze.

Ż yw ot Jezusa.
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ołtarzem a kościołem. Zaiste wam powiadam, dzisiejsze po
kolenie będzie szukać od narodu tego* 52).
Jego straszny dogmat, że miejsce Żydów zajmą poganie,
źe królestwo boże dostanie się obcym, gdyż ci, dla których
było przeznaczone nie chcieli go 5S), w raca ciągle jako krwawa
groźba wymierzona przeciw arystokracji, a tytuł Syna Bo
żego, którego zaczął używać jawnie w swych śmiałych przy
powieściach 54), w których wrogowie jego są pokazani jako
zabójcy wysłańca bożego, było wyzwaniem rzuconem ofi
cjalnemu judaizmowi. Śmiałe odezwy, skierowane do poniżo
nych. były jeszcze bardziej rewolucyjne. Mówił, iż przyszedł,
aby ci, którzy nie widzą, widzieli55). Razu pewnego zawołał
w uniesieniu te nieopatrzne słow a: »Ja rozwalę kościół ten
ręką uczyniony, a za trzy dni inny nie ręką uczyniony zbu
duję* 56). Nie wiemy właściwie, w jakiej myśli to wygłosił;
uczniowie doszukiwali się w jego słowach zawsze alegorji.
Ale ponieważ trzeba było tego pretekstu, przeto położono
silny nacisk na te słowa. Znajdujemy je w motywach w y
roku ; miały się one odbić jeszcze echem w jego uszach pod
czas męki śmiertelnej na Golgocie. Jego płomienne przemowy
kończyły się zawsze burzą. Faryzeusze obrzucali go kamie
niam i57); postępowali tylko wedle zakonu, który nakazywał,
aby każdego, nawet cudotwórcę, kamienować, skoro podbu-

52) Mat. XXIII, 2 — 26. Marek XII, 38 — 40. Łuk. XI, 39 — 52; XX,
4 6 — 47.
53)

Mat. VIII, 11 — 12; X X , 1 i nast.;

XXII, 1

i nast.; Marek XII, 1 i nast.; Łukasz XX,9 i nast.

XXI,28 i nast.; 33 i nast.; 43

**) Mat. XXI, 37 i nast.; Jan X, 36 i nast.
55) Jan IX , 39.
56)
Zdaje s i ę ,
duje się u Marka XIV,

że
58;

najbardziej
XV,

29.

XXVII, 40.
« ) Jan V I I I , 39; X, 31; XI, 8.

autentyczna redakcja tych słów znaj
Porów . Jan II,

19;

Mat. XXVI,

61;
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rza lud przeciwko staremu kultow i«). Innym razem nazywali
go znowu szalonym, opętanym, Sam arytaninem 59), albo sta
rali się go zabić60). Chwytano skwapliwie jego słowa, aby
zastosować względem niego nietolerancyjne prawo teokracji,
której władza rzymska jeszcze nie usunęła61).

J*) D e u te r . X I II , 1 i nast. Porów , fcukasz XX, 6 ; Jan X
X I, 25.

33- II Kor

M) Jan X , 20,
«°) Jan V , 18; VII, 1, 20, 25, 30; VIII, 37, 40.
81) fcuk. XI, 53— 54.
20*

ROZDZIAŁ XXII.
Zabiegi przeciwników Jezusa.
Jezus spędził w Jerozolimie jesień i część zimy. T a p o ra
roku jest tam dość chłodna. Zazw yczaj przechadzał się pod
krytą kolum nadą S alom ona1). Kolumnada ta składa się
z dwóch galerji o trzech rzędach kolumn i drewnianego, rz e
źbionego d a c h u 2). Góruje ona nad doliną Kidronu, która
w ów czas była niezawodnie mniej zaw alona rumowiskiem,
niż obecnie. Z w ysokości kolum nady nie m ożna było dojrzeć
dna parow u; zdaje się, że zaraz za murem poczynała się
p rz e p a ść 3). Druga strona ulicy była już przyozdobiona g ro 
bami wspaniałemi. Niektóre pomniki, dziś jeszcze tam stojące,
były niezawodnie wzniesione ku czci proroków starożytnych 4);
na nie też prawdopodobnie Jezus w skazyw ał ręką, gdy s ie 
dząc pod kolum nadą ciskał grom y na klasy oficjalne, które
pod ogromem gm achu świętego ukryły sw oją obłudę i p ró 
żność 5).
Pod koniec grudnia Jezus obchodził w Jerozolimie św ięto,
*) Jan X, 23.
*) Józef FLw. B. J. V, v, 2. Porów. A n t. XV, xi, 5; XX, ix, 7.
3) Józef Flaw., ustępy cytowane.
4) Patrz wyżej str. 305—306. S^dzę, że grobowce Zacharjasza i Absalona były pomnikami w tym rodzaju. Porów. ltin . a B urdig. H ie ru s. str.
153 (wyd. Schott’a).
6) Mat. XXIII, 29; Łuk. XI, 47.
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ustanow ione przez Judasza M achabeusza n a pamiątkę oczy
szczenia św iątyni po zbeszczeszczeniu jej przez Antjocha
E p ifan e sa6). Zw ano je »świętem świateł«, gdyż przez ośm
dni trw ania św iąt palono po dom ach lam p k i7). Niebawem Je
zus udał się do Perei i nad brzeg Jordanu, to jest w okolicę,
którą był przed kilku laty nawiedził, gdy przyłączył się do
szkoły J a n a 8) i przyjął od niego chrzest. Zdaje się, że tam,
a zw łaszcza w Jerycho, doznał niejakiej pociechy. W m ieście
tern znajdow ał się znaczny posterunek celny, może dlatego
źe leżało ono przy głównym gościńcu, a może ze w zględu
na plantacje pachnideł i bogato rozwinięte rolnictwo 9). Głó
w ny celnik Zacheusz, człowiek bogaty, chciał widzieć Jezu
sa 10). Ponieważ był małego w zrostu, w drapał się na syko
mora, stojącego przy drodze, którędy miał iść pochód. Takie
zachow anie się osoby wybitnej ujęło Jezusa. Postanow ił za
kw aterow ać się u Zacheusza, choćby to miało w yw ołać zgor
szenie. Szem rano też istotnie, gdy zaszczycił dom grzesznika
sw oją bytnością. Na odchodnem Jezus ośw iadczył, iż gospo
darz jego jest praw ym synem A braham a; ku większem u
zgorszeniu praw ow iernych Z acheusz został św iętym : miał
podobno połowę m ajątku rozdać pom iędzy ubogich i podwój
nie w ynagrodzić zło, które kiedykolwiek wyrządził. Nie było
to zresztą zdarzenie odosobnione, które tak rozradowało Je
zusa. Kiedy opuszczał miasto, ucieszył go nie mało żebrak
Bartym eusz 11), który go ustawicznie obw oływ ał »Synem Da8) Jan X, 22. Por. I Mach. IV, 52 i nast.; II Mach. X, 6 i nast.
7) Józef Ant. XII, vn, 7.
8) J^n X, 40.
Porów. Mat. XIX, 1; Marek X, 1. Synoptycy znają tę
pielgrzymkę. Ale zdaje się, iż przypuszczają, źe Jezus odbył ją, idąc z Gali
lei do Jerozolimy na Pereę.
9) Eccli. XXIV, 18; Strabo XVI, n, 41; Justyn XXXVI, 3; Józef. Flaw
i t , 1; XV, iv, 2.
1#) Łuk. XIX 1 i nast.

Ant. IV, yi, 1; XIV,

łl) Mat. XX, 29; Marek X, 46 i nast.; Łuk. XVIII, 35.
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widowym«, choć kazano mu milczeć. Zdawało się przez
chwilę, że szereg galilejskich cudów powtórzył się i w tej
okolicy, która była tak podobną do prowincji północnych.
Przepiękna oaza Jerychońska, wówczas pewnie dostatecznie
zawodniona, musiała należeć do najwspanialszych miejsco
wości Syrji. Józef Flawjusz mówi o niej z takim samym z a 
chwytem, jak o Galilei, i nazyw a ją , jak tam tą, »krainą
boską« 12).
Po powrocie z owej wycieczki, niemal pielgrzymki do
miejsc pierwszych swych proroczych występów, Jezus za
trzymał się w ukochanej Betanji, gdzie miało też miejsce
szczególne zdarzenie, które wywarło decydujący wpływ na
resztę dni jego ż y c ia 13). Uczniowie niezadowoleni ze złego
przyjęcia misji królestwa bożego w stolicy, żądali od Jezusa
jakiegoś wielkiego cudu, któryby wywarł silne wrażenie na
niedowiarczych Jeruzalemczykach. Zdawało się, że najskute
czniej podziała wskrzeszenie jakiegoś człowieka, znanego
w całem mieście. Należy baczyć, że główną podstawą kry
tyki jest uchwycenie różnic pomiędzy epokami i wyzbycie
się czysto instynktowego strachu, jaki wpaja nam nawskróś
racjonalistyczne wychowanie. Należy także przypomnieć so 
bie, że w tej Jerozolimie dusznej i brudnej Jezus już nie był
sobą. Z winy ludzi, nie z własnej winy, utracił był pierwo
tną a jasną świadomość tego, czem był. Zrozpaczony, do
prowadzony po ostateczności, nie był już panem siebie. Mi
sja narzucała mu się gwałtem a on temu gwałtowi uległ.
Jak to bywa zwykle z ludźmi podobnego powołania, robił
on raczej cuda, których się ze wszystkich stron od niego
domagano, a nie z własnego popędu. Wobec dziejowej odle
głości i jedynego tekstu, który o tern mówi a który ma wy1S) B.

J. IV, viii, 3.

XV, iv, 2.
18) Jan XI, 1 i aast.

Porów, tamże I, vi, 6 ;

I, xnn, 5 i A n t .
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raźne ślady późniejszych dodatków, niepodobna dziś stwier
dzić, czy ów fakt, który się zdarzył w Betanji, jest w cało
ści tylko wymysłem, czy też zaszło tam istotnie coś takiego,
co dało wątek do podań. Wszelako należy przyznać, że re
lacja Jana zasadniczo się różni od opisu cudów, tego owocu
fantazji gminnej, przepełniającego ewangielje synoptyków.
Dodajmy wreszcie, źe Jan jest jedynym ewangielistą, który
dokładnie nam przedstawia stosunek Jezusa do owej rodziny
z Betanji, i że byłoby trudno pojąć, w jaki sposób mógłby
wytwór fantazji ludowej znaleść się w ramach tak czysto
osobistych wspomnień. Prawdopodobnie zatem ów cud nie
należy całkiem do legendy, za którą nikt nie odpowiada.
Krótko mówiąc, wierzę, iż w Betanji zdarzyło się coś takiego,
co wzięto za cud rzeczywisty.
Głos publiczny przypisywał Jezusowi już dwa czy trzy
podobne c z y n y 14). Ową rodzinę z Betanji wciągnięto może
wbrew jej wyraźnemu uświadomieniu do tego ważnego dzieła,
którego się domagano. Jezusowi oddawano tu niemal cześć
boską. Zdaje się, że Łazarz był chory i źe Jezus na specyalne wezwanie zmartwionych sióstr opuścił Pereę 15). Ra
dość z powodu jego powrotu mogła Łazarza ożywić. Ale
i to jest możliwe, źe ci namiętni ludzie, chcąc zamknąć usta
oszczercom misji ich przyjaciela, posunęli się zadaleko. Może
też Łazarz, blady jeszcze po chorobie, kazał się niby umarły
owinąć w prześcieradła i złożyć do grobu rodzinnego. Groby
te kuto w skale; wnętrze ich było duże a czworokątne wej
ście zasuw ano olbrzymim kamieniem. Marta i Marja wyszły
naprzeciw Jezusa i poprowadziły go do grobu, nie dając mu
wstąpić do Betanji. Ból, jakiego Jezus doznał przy grobie
14) Mat. IX, 18 i naet., Marek V, 22 i nast.; Łukasz VII,
VNI, 41 i nast.
15) Jan XI, 3 i sa st.

11 i nast.;
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przyjaciela, o którym myślał, że um arł16), może wydał się
obecnym owem drżeniem i w strząsaniem 17), jakie zwykle
miało towarzyszyć cudom; lud bowiem wierzył, iż siła boska
objawia się w człowieku w formie konwulsji i epilepsji. Je
zus (wciąż według naszej powyższej hypotezy) chciał uko
chanego przyjaciela raz jeszcze zobaczyć, a gdy kamień od
sunięto, wyszedł z grobu Łazarz owinięty w prześcieradła,
z chustą na głowie. Fakt ten musiał naturalnie być uznanym
przez cały świat jako zmartwychwstanie. W iara uznaje za
prawo tylko to, co chce. Jeżeli cel jest dobry, gotowa uży
wać złych środków, skoro dobre zawodzą. Jeżeli ten dowód
nie wystarcza, ach są inne!... Jeżeli ten cud nie był praw
dziwy, to przecież było tyle innych!... Łazarz i siostry głę
boko przekonani o tern, że Jezus był cudotwórcą, mogli mu
byli dopcmódz do dokonania jednego z nich, jak tylu pobo
żnych, którzy, przeświadczeni o prawdziwości swej religji,
usuwali wątpliwości ludzi za pomocą pewnych środków,
skutecznych na ich słabostki. Stan ich duszy podobny był
do stanu owych stygmatyków, jasnowidzących,_ opętanych,
którzy, pod wpływem otaczającego ich świata i własnej
wiary w fakta zmyślone, porywali się do czynów podobnych.
Jak potem święty Bernard i Franciszek z Assyżu, tak przed
tem Jezus nie był w stanie powstrzymać żądzy cudów, ogar
niającej tłumy i uczniów. Zresztą już w ciągu kilku następ
nych dni miała śmierć zwrócić mu boską wolność i zdjąć
z niego fatalną konieczność występowania w roli, która z ka
żdym dniem rodziła nowe wymagania i stawała się coraz
trudniejszą.
_
Zdaje się, że wszystko za tern przemawia, iż cud do
konany w Betanji przyspieszył zgon J e z u sa 18). Osób}', które
16) Jan XI, 35 i nast.
17) Jan XI, 33, 38.
18) Jan XI, 46 i nast., XII, 2, 9 i nast., 17 i nast.
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były świadkami tego zdarzenia, rozproszyły się po mieście
i dużo o tern mówiły. Uczniowie znowu ze swej strony sze
roko się nad tern rozwodzili, przedstawiając rzecz ze swego
stanowiska. Inne cuda Jezusa miały znaczenie przemijające,
rozpowiadano je dalej w dobrej wierze, rozpowiadano prze
sadnie, ale niebawem o nich zapominano. Ale tym razem
rzecz była oparta na zdarzeniu prawdziwem, rozprawiano
0 niem jawnie, chciano za pomocą niego zmusić Faryzeu
szów do milczenia19). Ponieważ rzecz nabrała istotnie roz
głosu, przeto przeciwnicy Jezusa byli niemało rozgoryczeni.
Opowiadano, iż chcieli Łazarza zab ić20). Pewnem natomiast
iest tylko to, że najwyższy kapłan 21) zwołał wysoką radę,
na której stawiono następujące krótkie pytanie: »Czy Jezus
1 judaizm mogą istnieć obok siebie ?« W tern zapytaniu mie
ściła się już i odpowiedź, a arcykapłan, bez chęci zostania
prorokiem, mógł był wygłosić tę krwawą zasadę: »Lepiej
jest, żeby ten człowiek umarł za naród, niż żeby cały naród
zginął*.
»Najwyższym kapłanem roku onego«, mówiąc językiem
czwartego ewangielisty, który bardzo trafnie kreśli poniżenie,
do jakiego zeszła godność arcykapłańska, był Józef Kajafa,
mianowany przez Valeriusa Gratusa a bardzo oddany Rzy
mianom. Odkąd Jerozolima podpadła pod zależność prokura
torów, godność arcykapłana stała się funkcją odwołalną;
prawie corocznie 22) składano arcykapłana z urzędu. Kajafa
natomiast trzymał się dłużej, niż inni. Sprawował godność
już w roku 25 a utracił ją dopiero w roku 36. O jego cha
rakterze nie wiemy nic. Zdaje się wszelako, źe władza jego
była tylko tytularna, za czem przemawia wiele okoliczności.
I9j
20)
21)
2»)

Jan XII, 9 - 10, 1 7 - 1 8 .
Jan XII, 10.
Jan XI, 47 i nast.
Józef FI.
Ant. XV,in,1; XVIII, n, 2; r, 3; XX, rs, 1, 4.

314

Widzimy obok niego i nad nim człowieka, który w chwili sta
nowczej, obecnie nas zajmującej, posiadał, jak się zdaje, wła
dzę decydującą.
Człowiekiem tym był świekier Kajafy, Anan albo An
n asz23), syn Seta, stary, zdegradowany arcykapłan, który
w czasie licznych zmian pontyfikalnych zachował cały auto
rytet. Annasz otrzymał arcykapłaństwo w r. 7 naszej ery
z rąk legata Quiriniusa. Utracił tę godność w r. 14 po wstą
pieniu na tron Tyberjusza; ale mimo to bardzo go poważano.
Choć był pozbawiony godności swej, nazywano go w dal
szym ciągu arcykapłanem i radzono się go we wszystkich
ważnych sprawach 24). Przez pięćdziesiąt lat bez przerwy ar
cykapłaństwo piastowała wyłącznie jego rodzina; pięciu jego
synów dzierżyło te n 25) urząd po kolei, nie licząc zięcia jego
Kajały. Ot, co nazywano »rodziną arcykapłańską«, gdyż pon
tyfikat tym sposobem był niemal godnością dziedziczną36).
Prawie wszystkie najwybitniejsze urzędy świątyni przypadły
w udziale tej rodzinie27). Wprawdzie inne rodziny, a mianowicie rodzina Boetusa28), dzierżyła pontyfikat naprzemian
z rodziną Annasza; ale ponieważ powodzenie rodziny Boetusim wytrysło z mniej zaszczytnych źródeł, przeto pobożne
mieszczaństwo znacznie mniej ją ceniło. Annasz był więc
rzeczywistą głową stronnictwa kapłańskiego. Kajafa robił
wszystko przez niego; przyzwyczajano się łączyć ich nazwi
ska a nawet stawiano na pierwszem miejscu nazwisko An
nasza 29). Łatwo tedy pojąć, źe przy dorocznej zmianie ponsa) Ananus Józefa Flawjnsza. W tea sam sposób hebrajskie imię Johanan zamieniło się na greckie Joannes albo Joannas.
“ ) Jan XVIII, 15— 23; Dzieje AposŁ IV, 6.
25) Józef Ant. XX, re, 1.
iS) Józef Ant. XV, in, 1. B. J. IV, *, 6 i 7. Dzieje Apost. IV, 6.
27) Józef Ant. XX, nc, 3.
*•; Józef Ant. XV.
3; XIX, n , 2;VIII,
1.
M) Łakasz III, 2.
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tyfikatu, zależnej od fantazji prokuratora, stary arcykapłan,
znający tajemnice tradycji i wiedzący, jakie osoby wybierać,
aby w rodzinie zajmowały podrzędniejsze stanowisko niż on,
w ażną musiał odgrywać rolę. Tak jak całe stronnictwo ary
stokracji, grupującej się koło św iątyni30), był on Saduceu
szem; należał więc, jak mówi Józef Flawjusz, do »sekty,
która w swych wyrokach była bardzo surowa*. W szyscy
jego synowie byli również żarliwymi prześladowcam i31). Je
den z nich, który jak ojciec nazywał się Annasz, kazał Jakóba, brata Pana, ukamienować śród okoliczności, przypomi
nających bardzo śmierć Jezusa. Rodzina ta miała ducha śmia
łego, pysznego, okrutnego 32) ; posiadała ten rodzaj wzgardliwej
i zaciętej złości, która jest tak charakterystyczna dla polityki
żydowskiej. Za wszystkie też następne wypadki spada odpo
wiedzialność na Annasza i jego stronnictwo. To on (lub, jeśli
kto woli, jego stronnictwo) zabił Jezusa. Annasz był głów
nym aktorem tego okropnego dramatu, więcej niż Kajafa,
więcej niż Piłat; toteż na niego miało spaść brzemię prze
kleństw całej ludzkości.
Ewangielista włożył w usta Kajafy słowo, decydujące
o śmierci J e z u sa 33). Przypuszczano, że arcykapłan posiada
pewien dar proroczy; słowo to miało tedy dla chrześcijań
skiej społeczności znaczenie tajemniczej wyroczni. Ale bez
względu na to, kto je wypowiedział, było ono wyrazem myśli
całego duchowieństwa. Duchowieństwo było przeciwne w szyst
kim powstaniom ludowym; starało się zmieść wszystkich re
ligijnych entuzjastów, mniemając nie bez słuszności, źe mowy
pełne egzaltacji zgubią cały naród. Wprawdzie akcja w yw o
łana przez Jezusa nie miała nic wspólnego z polityką bie**) Dzieje Apost. V, 17.
S1) Józef Ant. XX, ix, 1.
3*) Józef Ant. XX, « , 1.
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żącą; wszelako kapłani lękali się, że ostateczną, jej konse
kwencją będzie wzmożenie się jarzm a rzymskiego i zburzenie
świątyni, która była źródłem ich bogactw i zaszczytów 34).
Wiadomo, że nie chrześcijaństwo stało się powodem zburze
nia Jerozolimy w 37 lat później. Wywołała to sama Jerozo
lima a nie Galilea. W każdym razie argumenty, podawane
wówczas przez duchowieństwo, nie były tylko wynikiem złej
woli, lecz miały za sobą pewną rację. Biorąc rzeczy ogólnie,
gdyby Jezus myśl sw ą urzeczywistnił, byłby bezwarunkowo
doprowadził naród żydowski do upadku. Annasz i Kajafa
mogli byli tedy powiedzieć ze słusznością na zasadzie poli
tycznej, uznanej przez całą starożytność: »Lepiej niech ginie
jeden człowiek, niż cały naród«. My dziś taką zasadę potę
piamy. Ale tej zasady trzymały się wszystkie stronnictwa
konserwatywne, odkąd ludzkość istnieje. Stronnictwo »porzą
dku« (a biorę to słowo w owem ciasnem pojęciu) nie było
nigdy inne. W ierząc w to, że sztuka rządzenia polega na
powstrzymywaniu ruchów ludowych, uważa to za czyn patrjotyczny, jeżeli zapobieżono rozlewowi krwi przez morder
stwo sądowe. Mało dbając o przyszłość, nie zastanaw ia się
nad tern, że występuje przeciw myśli, która może kiedyś
zwyciężyć. Śmierć Jezusa była tylko jednym z czynów tej
polityki. Ruch, jaki Jezus wywołał, miał wyłącznie charakter
duchowy; ale był ruchem. Ludzie porządku mniemając, że
głównym celem społecznym jest powstrzymywanie wszelkiego
roznamiętnienia, chcieli położyć tamę rozszerzaniu się tego
ducha. Nigdy nie przekazały nam dzieje bardziej znamiennego
przykładu na dowód, jak taka polityka chybia. Gdyby Jezu
sowi nie stawiano przeszkód, byłby się wyczerpał w walce
z utopją. Bezwzględna nienawiść przeciwników zapewniła po
wodzenie jego dziełu i wycisnęła na niem pieczęć jego boskości.
Śmierć Jezusa została tedy postanowiona w połowie lus l) Jan XI, 4 8 .

317

tego lub w początkach marca 35). Ale Jezus uszedł jeszcze
na jakiś czas. Schronił się do mało znanego miasteczka Efraim
albo Efron, położonego w kierunku Betel a odległego od Je
rozolimy o dzień drogi36). Tu spędził z uczniami kilka dni,
aby przeczekać burzę. Ale już wydane zostały rozkazy poj
mania go, gdziekolwiekby go spotkano. Zbliżały się święta
Paschy; mniemano, że Jezus swoim zwyczajem uda się na
te święta do Jerozolimy 37).

35) Jan XI, 53.
86). Jan XI, 54.
ix, 9; Euzeb. i św.
i ’Ecppatp.
37) Jan XI,

Porów. II Paralip.
Hieronim De s itu

55 — 56 .

Co

XIII,

19; Józef. Flaw. B . J. IV,

et nom .

do porządku

loc. h ebr.,

patrz ’E^pwv

opowiadań trzymałem się tu

Jana. S yn op tycy o przedśmiertnych chwilach Jezusa nie są szczególnie p oin '
formowani.

ROZDZIAŁ XXIII.
Ostatni tydzień Jezusa.

I rzeczywiście Jezus wybrał się ze swymi uczniami, aby
raz jeszcze odwiedzić to miasto niedowiarcze. Nadzieje jego
otoczenia miały coraz więcej cech egzaltacji. W szyscy wie
rzyli, że skoro pociągnie do Jerozolimy, królestwo boże zo
stanie objawione *). Bezbożność ludzi doszła do szczytu, więc
to znak bliskiego wypełnienia się rzeczy zapowiedzianych.
Przekonanie podobne było tak silne, że się nawet między
sobą spierano o stanowiska w przyszłem królestwie bożem 2).
W tedy to Salome prosiła dla obu swych synów o miejsca
po lewicy i prawicy Syna Człowieczego3). Mistrza natomiast
przygniatały ciężkie myśli. Niekiedy przejmowała go jak gdyby
chęć wywarcia zemsty na przeciwnikach; snuł przypowieść
0 człowieku wybitnym, który wybrał się do dalekich krajów,
aby założyć królestwo; ale skoro się tam udał, współoby
watele jego nie chcieli już nic o nim słyszeć. Król wrócił
1 kazał tych, którzy występowali przeciw jego panowaniu,
skazać na śm ierć4). Innym razem zburzył poprostu gmach
fiuzji swych uczniów. Kiedy dążyli po kamienistej drodze na

»)

fcuk.

XIX,

Łuk. XXII, 24
3)

Mat.

*) Łuk.

11.
i nast.

XX, 20 inast.; Marek X, 35 i nast.
XIX,

1 2 -2 7 .

319

północ od Jeruzalem, Jezus, krocząc w zamyśleniu, wyprze
dził ich. W szyscy poglądali za nim w milczeniu, widzieli jego
frasunek, nie śmieli go jednak o nic pytać. Już kilka razy
mówił im o swych przyszłych m ękach, czego słuchano
z wielką niechęcią 5). Wtedy Jezus, nie skrywając bynajmniej
swych myśli, począł mówić o swej bliskiej śmierci6). W y
wołało to wielki smutek w całem otoczeuiu. Uczniowie mnie
mali, że niebawem ujrzą znak w obłokach. Przecież brzmiał
już w ich szeregach radosny okrzyk zapowiedzi królestwa
bożego: »Błogosławiony, który przychodzi w imię Pana« 7).
Teraz krw'awa ta perspektywa przeraziła ich. Z każdym kro
kiem owej fatalnej drogi zbliżało się, a raczej oddalało wi
dziadło wyśnionego przez nich królestwa bożego. On wsze
lako utwierdził się w myśli, że idzie na śmierć, która zbawi
ś w ia t8). W ięc o porozumienie między nim a uczniami było
coraz trudniej.
Zwyczaj kazał, że przybywano do Jerozolimy o kilka dni
wcześniej, aby porobić odpowiednie przygotowania. Jezus
zjawił się nieco później, niż inni; przeto nieprzyjaciele jego
mniemali już, że go nie pojm ą9). Na sześć dni przed świę
tami (w sobotę, ósmego dnia miesiąca Nizan, t. j. 28 mar
c a 10), przybył nareszcie do Betanji. Zatrzymał się jak zwy
kle u Łazarza, Marji i Marty, w domu Szymona Trędowa
tego. Zgotowano mu uroczyste przyjęcie. Nastąpiła uczta
u Szymona i 1), na której znalazło się wiele osób, pragnących
5) Mat. X V I, 31 i nast.; Marek VIII, 3 1 i nast.
6) Mateusz XX, 17 i nast.; Marek X,
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i nast.; fcukasz XVIII,

31

i następne.
7) Mat. XXIII, 39; Łuk. XIII, 35.
*) Mat. X X, 28.
9) Jan XI, 56.
,0) P aschę obchodzono 14 dnia m iesiąca Nizan.

W 33 r. 1-szy Nizan

przypadł w so b o tę (21 marca).
J1) Mat. XXVI, 6; Marek XIV, 3; porów. Łuk. VII, 40, 43 — 44.
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ujrzeć Jezusa a n a której znalazł się także Łazarz, tak gło
śny w czasach ostatnich. Skoro Łazarz siadł za stołem,
w szystkie oczy obróciły się n a niego. M arta usługiwała w e 
dle sw ego z w y c z a ju 12). Zdaje się, iż chciano w szczegól
niejszy sposób podziałać na obecnych, aby w ykazać, jak
niepospolity gość bawi śród nich. Dla podniesienia blasku
uroczystości zjaw iła się Marja podczas uczty z naczyniem ,
zaw ierającem kosztow ne olejki, które w ylała na nogi Jezusa.
Następnie zbiła naczynie wedle zw yczaju wschodniego, który
k a z e 'je stłuc, skoro służyło gościowi dostojnem u13). A w re
szcie chcąc mu dać dowód czci, jakiego jeszcze nie odebrał,
posunęła się tak daleko, że uklękła i długiemi swojemi w ło
sami osuszyła mu n o g i14). Cały dom napełnił się cudow ną
w onią ku wielkiej radości obecnych, z wyjątkiem skąpego
Judasza z Keriot. Ze stanow iska skromności, jakiej się trzy 
m ano w otoczeniu Jezusa, była to istna rozrzutność. Skąpy
skarbnik obliczył natychm iast, za ile m ożnaby sprzedać tak
kosztow ne olejki i ile wpłynęłoby do kasy ubogich. T o uczu
cie, pozbaw ione wszelkiej subtelności, to pamiętanie bardziej
o innych, usposobiło Jezusa źle. Lubił, gdy go otaczano czcią,
gdyż służyło to jego celom i potwierdzało tytuł Syna Dawi
dowego. W ięc gdy posłyszał, że jest m ow a o ubogich, od
parł ży w o : »Biednych będziecie mieli zaw sze przy sobie;
ale mnie nie będziecie mieli zaw sze«. I w uniesieniu zap o 
wiedział nieśmiertelność tej kobiecie za to, iż w chwili dla.
niego krytycznej dała mu taki dow ód m iło ści15).
Następnego dnia (w niedzielę, 9 dnia m iesiąca Nizan),
12, Jest

to na Wschodzie rzecz

zwykła,

że się

usługuje osobie

nejnawet n~ uczcie w obcym domu.
1S) Na zwyczaj ten patrzyłem w Sur własnemi oczami.
u ) Należy pamiętać o tern, że nogi biesiadników nie kryły się pod
stołem, ale spoczywały na wysokości całego ciała na łożu czyli triclin iu m .
15) Mat. XXVI, 6 i nast.; Marek
XIV, 3
i nast.;
Jan XI, 2;XII, 2 i
porów. Łuk. VII, 36 i nast
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Jezus ruszył z Betanji do Jerozolim y16). Kiedy stanął na
przełęczy Góry Oliwnej i ujrzał m iasto, miał podobno nad
niem zapłakać i po raz ostatni o niem m ó w ić 17). U spadu
góry, już w pobliżu bramy, gdy idąc w zdłuż wschodniego
m uru m iasta wstąpił do Betfage, zw anego tak praw dopodo
bnie z pow odu plantacji drzew figowych 1S), doznał raz je s z 
cze czysto ludzkiej ra d o ś c i19). W ieść o jego przybyciu już
się była rozeszła. Zgrom adzeni tu na św ięta Galilejczycy
wpadli w uniesienie i zgotowali mu przyjęcie tryumfalne.
Sprow adzono dla niego oślicę, za którą, wedle zw yczaju z d ą
żało oślątko. Galilejczycy rozłożyli na grzbiecie zw ierzęcia
sw e najpiękniejsze szaty, aby na nich siadł. Inni znow u roz
kładali szaty na drodze, którędy jechał, i rzucali mu pod nogi
zieleń. Inni wreszcie, ciągnąc przed nim i za nim, powiewali
gałązkam i palmowemi, w ołając: »Hosanna Synow i D aw ido
wem u! Błogosławiony, który się zjaw ia w imieniu P anaU
Niektórzy obwoływali go naw et królem żydowskim 20). »Rabbi,
każ im milczeć«, rzekli do Jezusa F ary zeu sze; ale on odparł:
^gdybym kazał im zmilknąć, wołałyby kamienie*. W jechał
do miasta. Jeruzalem czycy, którzy go praw ie nie znali, za
pytyw ali, kto on jest. »Jezus, prorok z Galilei*, odpowiadano.
Jerozolim a posiadała w tedy około 50.000 m ieszk a ń có w 21).
J6) Jan XII, 12.
17) Łukasz XIX, 41 i nast.
18) Miszna, Menachot XI, 2; Talmud Babil. San hedryn 14 b. P esachim , 63 b, 91 a; Sota 45 a: B aba m etsja 85 a. Z tych ustępów
wynika, że Betfage było czemś w rodzaju potnaerium , położonego u wscho
dnich fundamentów świątyni i że było obwiedzione murem. Z ustępów
u Mateusza XXI, 1, Marka XI, 1 i Łukasza XIX, 29, nie wynika wyra
źnie, jakoby Betfage miało być wsią, jak przypuszczają Euzebjusz i św.
Hieronim.
19) Mat. XXI, 1 i nast.; Marek XI, 1 i nast.; Łukasz XIX, 29 i nast.;
Jan XII, 12 i nast.
20) Łukasz XIX, 38; Jan XII, 13.
21) Liczba 120.000 podana przez Hekateusza (u Józefa, Contra A p. I,
Żyw ot Jezusa.

<,
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Drobne zdarzenie, jak w jazd człow ieka obcego, choćby n a
w et do pew nego stopnia głośnego, albo przybycie pielgrzymki
z prowincji, albo w reszcie zbiegow isko na przedmieściu, mo
gło w zw ykłych w arunkach zw rócić uw agę m ieszkańców.
Ale w czasie św iąt panowało tu zbyt wielkie zam ieszanie 22).
W czasie takich dni Jerozolima należała do przybyszów .
A właśnie ci ostatni byli najbardziej rozgorączkow ani. Mó
w iący po grecku prozelici, przybyli na święta, przejęci cie
kaw ością, chcieli oglądać Jezusa. Zwrócili się do jego ucz
niów 23) ; ale nie wiemy dobrze, czy co z tego wynikło. Noce
w szelako spędził Jezus w swej ukochanej B etanji24). Przez
trzy następne dni (poniedziałek, w torek i środę) przychodził
rów nież do Jerozolim y; po zachodzie słońca w racał albo do
Betanji, albo udaw ał się do chałupek położonych na zachod
niej stronie Góry Oliwnej, gdzie miał wielu przyjaciół25).
Wielki smutek, jak się zdaje, w ypełniał duszę jego śród
ow ych ostatnich dni, duszę zw ykle tak pogodną i radosną.
W szystkie relacje, tyczące w ypadków przed pojmaniem, przy
pisują mu zgodnie chwile w ahania i zwątpienia, coś w ro
dzaju przedwczesnej agonji. W edług jednych miał niespodzie
w anie zaw ołać: »D usza moja jest zatrw ożona. Ojcze, w ybaw
mnie od tej godziny!« 26). Mniemano, iż w tej chwili dał się
słyszeć głos z nieba; inni mówili, że zstąpił na ziemię anioł,

22) jest pewnie zbyt wysoka. Cycero przedstawia Jerozolimę jako nieznaczną
twierdzę (A d A ttieum II, ix). Jakichkolwiek źródeł się trzymać, z wszystkiego
wynika, że Jerozolima w owych czasach posiadała cztery razy tyle mieszkań
ców, co dziś, dziś zaś posiada 15.000. Patrz Robinson, B ibl. Res. I, 421— 422
(wydanie drugie); Fergusson, Topogr. o f Jerus. str. 51; Forster, S y ria a n d
Palaestina str. 82.
22) Józef Flaw. B . J. II, xiv, 3; VI, ix, 3.
23) Jan XII, 20 i nast.
s4) Mat. XXI, 17; Marek XI, 11.
25) Mat. XXI, 17— 18; Marek XI,11 — 12,
19; Łuk. XXI, 37— 38.
26) Jan XII, 27 i nast. Zdaje się, że pełen egzaltacji ton Jana i jego
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aby go pocieszyć 27). Według bardzo rozpowszechnionej wersji
zdarzyło się to w ogrodzie Getsemane. Jezus miał oddalić się
0 rzut kamienia od śpiących uczniów, wziąwszy ze sobą
tylko Kefasa i obu synów Zebedeusza. Modlił się z twarzą
ku ziemi pochyloną. Ogarnął go śmiertelny smutek, dozna
wał straszliwego lęku; ale zwyciężyła rezygnacja i niebiańska
w o la 28). Instynkt artystyczny synoptyków, którzy często za
normę przyjmowali prawdopodobieństwo i skutek, przeniósł
tę scenę na ostatnią noc Jezusa, na chwilę przed jego poj
maniem. Gdyby to było prawdą, wtedy nie możnaby zrozu
mieć, dla czego Jan, który miał być świadkiem tej w zrusza
jącej sceny, szeroko opisując wieczór czwartkowy, nic o niej
nie wspomina 29). Da się więc tylko powiedzieć, że w tych
ostatnich dniach Jezus uczuwał okropne brzemie podjetej
misji. Natura ludzka znowu odezwała się w nim na chwilę.
Zaczął powątpiewać o swem dziele. Lęk i zwątpienie ogar
nęły go i przyprawiły o omdlenie, gorsze od śmierci. Czło
wiek, który poświęcił dla wielkiej idei swój spokój i upraw
nione nadzieje życiowe, uczuwa zaw sze chwile smutnego
upadku, gdy mu po raz pierwszy ukaże się widmo śmierci
1 gdy to widmo usiłuje go przekonać, że wszystko jest mar
nością. A może w tej chwili nawiedziło go jedno z tych
wspomnień wzruszających, które nachodzą najsilniejszych
a ranią jak miecze? Może wspomniał owe kryształowe źró
dła Galilei, w których mógł był szukać odświeżenia? Cienie
wiara w boską m isję Jezusa zatarły ślady naturalnej słabości,
przez synoptyków .

przedstawionej

a7) Łuk. XXII, 43; Jan XII, 2 8 — 29.
2S) Mat. XVIII, 36 i nast.; Marek XIV,
i następ.
29) Jest to tem szczególniejsze,
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i nast,;

fcukasz XXII,

39

że Jan lubi szeroko opowiadać rzeczy

i akcentować sz czeg ó ły , które jeg o dotyczą, albo których był świadkiem (XIII,
23 i nast.; XVIII, 15 i nast.; XIX, 26 i nast., 35; XX, 2 j nast.; XXI, 20
i nast.).
s i*
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figi lub winnej macicy, pod któremi siadyw ał? Dziewice młode,
które mogły były go pokochać? Może przeklinał swój los,
który m u odjął wszelkie radości ludzkie? Czy żal mu było
swej duszy podniosłej i, ofiara wielkości, płakał, że nie został
prostym rzemieślnikiem z m iasteczka N azaret? Nie wiemy.
Gdyż w szystkie te w ew nętrzne rozterki były, jak się zdaje,
dla jego uczniów księgą zam kniętą na siedm pieczęci. Nie
rozumieli go wcale, a to, co w duszy mistrza było im ciemne,
objaśniali sobie w najnaiwniejszy sposób. Ale i to nie ulega
wątpliwości, że boska jego natura zmogła się niebawem.
Mógł był jeszcze uniknąć śm ierci; ale nie chciał. Miłość,
którą uczuw ał dla swej misji, odniosła zw ycięstw o. Z d ec y 
dował się w ypić kielich aż do dna. Potem widzimy go ju ż
silnym i zdecydowanym . Już są zapom niane sztuczki pole
misty, łatw ow ierność cudotw órcy i w yganiacza djabłów. Już
teraz jest on tylko niezrównanym bohaterem cierpienia, tw órcą
wolności ducha i sumienia, doskonałym wzorem dla w szy st
kich, którzy cierpią, którzy szukają pokrzepienia i p o c ie 
szenia.
T ryum f w Betfage, śmiałość ludzi z prowincji, którzy
przed bramami stołecznemi Jerozolim y uroczyście przyjąć
chcieli przybyw ającego Króla-M esjasza, oburzyła do najw ię
kszego stopnia Faryzeuszów i arystokrację duchow ną. W e
środę (12 dnia miesiąca Nizan) odbyła się u Józefa Kajafy
now a n a ra d a 30). Postanowiono kazać bezzwłocznie pojm ać
Jezusa. W szystkie te środki zostały przedsięw zięte z całem
poczuciem konserw atyw nej przezorności i dbania o ład. Cho
dziło o to, aby przedew szystkiem uniknąć rozgłosu. Poniew aż
święto Paschy w tym roku rozpoczynało się w piątek w ie
czorem, a takie św ięta zaprzątają um ysły, przeto postano
wiono ubiedz ten dzień. Jezus był osobistością popularną 31);
30) Mat. XXVI, 1— 5; M arek XIV, 1— 2; Łuk. X X II, 1— 2.
S1) Mat. XXI, 4 6 .
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obaw iano się zam ieszek ludowych. Dlatego postanowiono go
pojm ać nazajutrz, t. j. w czw artek. Postanow iono także nie
aresztow ać go w świątyni, do której codziennie zachodził32),
ale zb adaw szy jego zw yczaje, ująć go gdzieś na uboczu!
Ajenci kapłanów starali się w ybadać uczniów w nadziei, że
dzięki ich słabości lub naiwności dow iedzą się tego, co im
było potrzebne. I odnaleźli takiego w Judaszu z Keriot. T en
nieszczęśliwiec z łatw o zrozum iałych względów podał im
w szystkie potrzebne szczegóły a naw et (choć takie łotrostw o
jest poprostu nie do wiary), obowiązał się poprow adzić od
dział, m ający pojmać Jezusa. Okropne wspomnienie, które
ten zły, czy głupi człowiek w yrył w duszy chrześcijan, zo
stało niezaw odnie nieco przesadzone. Aż dotąd Judasz był
takim uczniem, jak w szyscy inni; miał naw et tytuł apostoła;
robił cuda i w ypędzał djabłów. Legenda, która się zaw sze
lubuje w barw ach jaskraw ych, mogła nam na ostatniej wie
czerzy przedstaw ić tylko jedenastu św iętych i jednego upa
dłego. R zeczyw istość nie zna tak kategorycznego podziału.
Podobnego czynu skąpstw o nie tłómaczy, ów motyw, poda
w any przez synoptyków . Trudno pojąć, aby skarbnik, który
przez śmierć m istrza tracił zyski płynące z zajm ow anego sta
now iska 33), mógł był poświęcić je za tak drobną su m ę 34).
A może Judasz czuł się dotkniętym za naganę, jaką otrzy
mał podczas uczty w Betanji ? Ale i to nie jest powód do
stateczny. Jan chce Judasza od sam ego początku przedsta
wić jako złodzieja i niedowiarka 35), co jest pozbawione wszel
kiego praw dopodobieństw a. Raczej jakieś uczucie zawiści,
jak aś uraza. Przypuszczenie to potw ierdza opowieść Jana
o nienawiści, jak ą Judasz żywił do Jezusa 36). Posiadając mniej
32) M at. X X V I, 55.
3S) Jan X II, 6.

84) Jan n*e m ó w i n a w et o n a g r o d z ie p ien iężn ej.
35) Jan V I, 6 5 ; XII, 6.
3e) Jan V I, 6 5 , 7 1 - 7 2 ; XII, 6; XIII, 2 , 2 7 i n ast.
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czyste serce, niż inni, mógł Judasz dojść do tej m ałoduszno
ści, do jakiej doprow adza ludzi podobny urząd. C iasnota urzę
dnicza spraw ia, że człowiek staw ia wyżej interes kasy, niż interes dzieła, którem u ona m a służyć. W Judaszu skarbnik
zabił Apostoła. Z szem rania jego w Betanji da się w yw nio
skow ać, iż mógł był mniemać, że mistrz za drogo kosztuje
kółko duchowe. Nie ulega wątpliwości, że ta m ałoduszna
oszczędność w yw ołała jeszcze inne zajścia w owej g ro 
madce.
Nie przecząc bynajmniej, że Judasz z Keriot przyczynił
się do pojmania Jezusa, mniemam jednak, iż tkwi coś nie
sprawiedliwego w tych klątwach, które spadają na jego głowę.
Krok jego był może bardziej niezręcznym , niż złym. Poczucie
m oralne człowieka z gminu jest żyw e i sprawiedliw e, ale
niespokojne i niekonsekwentne. Człowiek taki nie może się
oprzeć chwilowemu rozdrażnieniu. Tajne zw iązki republikań
skie były w ykwitem naw skróś szczerych przekonań a jednak
i tam pojawiali się liczni zdrajcy. Jakaś obraza zamieniała
spiskow ca na denuncjanta. Ale gdyby naw et głupia żądza
posiadania owej drobnej sumki była pom ieszała‘rozum bie
dnemu Judaszow i z Keriot, to jednak nie był on pozbaw iony
uczuć moralnych, skoro, postrzegłszy skutki sw ego błędu, ż a 
ło w a ł37) i, jak powiadają, odebrał sobie życie.
Odtąd każda następna chwila jest uroczysta i w ażyła
w dziejach ludzkości więcej, niż całe stulecia. Doszliśmy do
czw artku, 13 dnia miesiąca Nizan (2 kwietnia). Następnego
dnia o zm ierzchu poczynała się P ascha ucztą, podczas której
spożyw ano baranka. Święta trw ać miały siedm dni, podczas
których jad a się chleb niekw aszony. Pierw szy i ostatni dzień
św iąt byw ał szczególnie uroczyście obchodzony. Uczniowie
robili już przygotow ania do tych ś w ią t38). Jezus, jak się
8T) Mat. XXVII, 3 i nast.
8S) Mateusz XXVI, 1 i nast.;
XIII, 29.

Marek XIV,

12;

Łukasz XXII,

7;

Jan
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zdaje, wiedział już o zdradzie Judasza i oczekiwał swego
losu. Wieczorem odprawił z uczniami ostatnią ucztę. Nie
była to owa wieczerza rytualna Paschy, jak dawniej przy
puszczano, gdyż omylono się w rachunkach o jeden dzień 39);
ale dla pierwotnego kościoła wieczerza czwartkowa była ową
prawdziwą wieczerzą wielkanocną, pieczęcią Nowego Zakonu.
Każdy uczeń zachował o niej najdroższe wspomnienia, ze
brano cały szereg wzruszających faktów, charakteryzujących
mistrza, co razem wzięte stało się fundamentem chrześcijań
skiej pobożności, punktem wyjścia dla płodnej instytucji.
Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że serce mistrza we
zbrało wtedy najszczytniejszą miłością dla otaczającego go
małego kościoła40). I lżej się uczyniło jego silnej duszy, którą
gnębiły ciężkie przeczucia. Dla każdego ze swych przyjaciół
miał jakieś dobrotliwe słowo. Szczególniej czule zwracał się
do dwóch, do Piotra i Jana. Jan (przynajmniej tak nas zape
wnia) spoczywał na łożu obok mistrza i opierał głowę na
jego łonie. Pod koniec wieczerzy zdradził się niemal Jezus
z tajemnicą, która mu ciążyła na sercu: »Zaprawdę«, rzekł,
mówię wam, jeden z was mnie zdradzi* 41). Dla tych prosta
ków był to moment powszechnej trwogi; patrzyli po sobie
pytającemi oczyma. Judasz był przy tem obecny; może Je
zus, który go już podejrzywał od jakiegoś czasu, chciał go
zbadać, chciał dociec prawdy z jego zakłopotanego spojrze
nia i zmieszanej twarzy. Ale niewierny uczeń nie stracił zim39) Jest to system synoptyków (Mat. XXVI, 17 i nast.; Marek XIV, 12
i nast.; Łukasz XXII, 7 i nast., 15). Ale Jan, którego opowiadanie jest tu
najważniejsze, twierdzi wyraźnie, że Jezus umarł dnia, którego spożywano
baranka wielkanocnego (XIII, 1— 2, 29; XVIII, 28; XIX, 14, 31). Także we
dług Talmudu Jezus umarł w >wigilję Paschy* (Talmud Babil., Sanhedryn 43
a, 67 a).
*°) Jan XIII, 1 i nast.
41) Mat. XXVI, 21 i nast.; Marek XIV, 18 i nast.; Łuk. XX, 21 i nast.;
Jan XIII, 24 i nast.; XXI, 20.

nej krwi; podobno miał odwagę spytać razem z innymi: »Rabbi,
czy to ja?«
Ale praw a dusza Piotra była jak na torturach. Dał znak
Janowi, aby wybadał mistrza, kogo ma na myśli. Jan, który
mógł był rozmawiać z Jezusem, nie będąc przez innych sły
szanym, prosił go o wyjaśnienie. Ale Jezus, który tylko podejrzywał, nie chciał wymienić żadnego nazw iska; rzekł je
dynie Janowi, aby dał baczenie na tego, któremu poda uma
czany chleb. I zaraz, umoczywszy kawałek, podał Judaszowi.
Wiedzieli o tem tylko Jan i Piotr. Jezus skierował do Juda
sza kilka słów, zawierających krwawy wyrzut, ale inni tego
nie zrozumieli. Mniemano, że Jezus dał mu zlecenia w spra
wie przygotowań świątecznych i że z tego powodu Judasz
zaraz potem w yszedł42).
Na razie wieczerza nie przyniosła dla nikogo zdarzeń
niespodzianych i szczególnych, z wyjątkiem owych obaw,
które mistrz wyjawił uczniom, ale których oni należycie nie
zrozumieli. Wszelako po śmierci Jezusa nabrała ona wiel
kiego znaczenia a imaginacja wiernej garstki opromieniła ją
mistycznym blaskiem. Ostatnie chwile drogich osób odzywają
się zawsze najżywiej w ludzkiej pamięci. Wskutek szczegól
nego złudzenia nadaje się wtedy rozmowom znaczenie, ja 
kie im nadać mogła tylko śmierć; wspomnienia z kilku lat
stapiają się do wspomnień kilku chwil. Większość uczniów
nie widziała już po tej wieczerzy Jezusa. To była wieczerza
pożegnalna. I tym razem Jezus łamał się z nimi Chlebem, co
tchnęło jakąś tajemniczością. Ponieważ dawniej mniemano,
że wieczerza owa odbyła się w dzień Paschy, że była zatem
wieczerzą wielkanocną, przeto nasunęła się myśl bardzo na
turalna, że w tej ostatniej chwili nastąpiło ustanowienie sa 
kramentu Wieczerzy Pańskiej. Przypuszczano, że Jezus wie42) Jan XIII, 21 i nast., co usuwa nieprawdopodobieństwa w opow iada
niach synoptyków .
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dział, kiedy umrze; przeto uczniowie byli przekonani, że na
ostatnią godzinę zachował cały szereg ważnych rzeczy. Po
nieważ wreszcie wychodzono z zasady, że śmierć Jezusa
była ofiarą, która miała odtąd zastąpić ofiary Starego Zakonu,
przeto »W ieczerza Pańska«, o której mniemano, że zdarzyła
się raz jeden na zawsze w wigilję męki, została uznana za
ofiarę par excellence, za dokonany akt Nowego Zakonu, za
symbol przelanej krwi dla zbawienia w szystkich43). Chleb
i wino, w połączeniu ze śmiercią, stały się symbolem Nowego
Testamentu, opieczętowanego przez mistrza męką ofiarną,
stały się pamiątką ofiary Chrystusowej aż do jego powtór
nego przyjścia44).
Już dość wcześnie zostało to misterjum ujęte w słowa
sakramentalne, które posiadamy w czterech bardzo podobnych
do siebie form ach45). Jan, który tak był przejęty ideą Wie
czerzy Pańskiej 4G), który ostatnią wieczerzę opisuje z takimi
szczegółami, drobiazgami, rozm owam i47), który ma tu dla nas
znaczenie naocznego świadka, Jan, powtarzamy, nie zna tych
43) Łuk. XXII, 20.
44) I Kor. XI, 2 6 : »Albowiem ilekroć będziecie ten chleb jedli i kielich
pili, śmierć Pańską będziecie opowiadać, aż przyjdzie*.
45) Mat. XXVI,

26 — 28:

i b łogosław ił i łam ał
to je st ciało m oje.

A

wziąwszy

Pijcie z teg o w szy scy . - Albowiem
która

za

wielu

będzie

22 — 24 (»B ierzcie,
T estam entu,

która

»A gdy oni wieczerzali wziął Jezus chleb

i dawał uczniom swoim i rzekł:

wylana

kielich,

dzięki

ta jest krew m oja
na

odpuszczenie

za wielu będzie wylana«).

dał im,

rzekąc:

n ow ego Testamentu,

grzecbów«.

to jest ciało moje«. — »Ta je st

je st ciało m oje, które się za was dawa.

bierzcie i jedzcie,

czynił i

Marek XIV,

krew moja n ow ego

Łukasz XXII, 19 — 21 »To

T o czyńcie na pamiątkę moję«. —

»Ten je st kielich, now y Testam ent we krwi mojej,

który za was wylan b ę

dzie*). I Kor. XI, 23 — 25 (»Bierzcie a jedzcie, to jest ciało moje, które za
was będzie w ydane;

to czyńcie na moją pamiątkę*. — /T en kielich, N ow y

T estam en t je st we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę
m oję«).
46) R ozdział VI.
47) Roz. XIII— XVII.
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słów sakramentalnych. Stanowi to dowód, źe nie mniemał,
aby w czasie Ostatniej Wieczerzy został ustanowiony sakra
ment eucharystji. Dla niego częścią obrzędową wieczerzy jest
umycie nóg. Możliwe, źe u rodzin chrześcijańskich pierwszych
czasów obrządek ten miał znaczenie, które się potem zatarło 48).
Niezawodnie umycie nóg zostało wywołane czemś okoliczno- >
ściowem i że Jezus chciał uczniom dać wskazówkę, jak mają
się wzajemnie po bratersku obsługiwać. Przeniesiono to jednak
na wigilję jego śmierci z tą tendencją, aby wszystkie wielkie
duchowe i rytualne przykazania Jezusa ugrupować około owej
ostatniej wieczerzy.
Zresztą wszystkie te wspomnienia, odnoszące się rze
komo do ostatnich chwil Jezusa i do jego śmierci, tchną
Szczytnem uczuciem prawdziwej miłości chrześcijańskiej, zgody
i braterstw a49). Zawsze jest zgoda zalecona przez niego, lub
przez duchem jego owiany kościół, główną osią wszystkich
symbolów i orzeczeń, które tradycja chrześcijańska odnosi
do tej chwili świętej. »Przykazanie nowe daję wam«, mówił,
»abyście się wspólnie miłowali, jakom was umiłował. Po tern
poznają was wszyscy, żeście uczniami moimi, jeśli miłość
mieć będziecie jeden ku drugiemu. Już was nie będę zwał
sługami, bo sługi i Pana nie łączy zaufanie; lecz was nazy
wam przyjacioły, bo wszystko, com słyszał od ojca mego,
oznajmiłem wam. Jedno wam tedy przykazuję, abyście się
wspólnie miłowali^ 50). Jeszcze i wtedy pojawiły się antagoni-

nogi
dałem

48) Jan XIII,

14 — 15:

wasze

powinniście jeden

wam

i

wy

przykład*.

>Jeśli ted y ja,

Porównaj Mat.

Pan i Nauczyciel, umyłem

drugiemu nogi umywać.
XX,

26

Albowiem

i nast.; Łukasz XXII, 26

i następne.
49) Jan XIII, 1 i nast. Rozm owy, które Jan podaje w relacji swej o w ie
czerzy, nie m ogą być uważane za historyczne. N ie mają one charakteru roz
mów Jezusa; natom iast są całkiem w stylu Jana. W yrażenie takie jak »synaczkowie* (XIII, 33) jest dość często u żyte w pierwszym liście Jana. Jezus go
nie używał.
50) Jan XIII, 3 3 — 35; XV, 1 2 - 1 7 .
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zmy i spory o pierwszeństwo 51). Jezus zwrócił im uwagę na
to, że jeżeli mistrz uważa się za sługę uczniów, to tern bar
dziej uczniowie winni sobie wzajemnie robić ustępstwa. Je
dni twierdzą, źe pijąc wino rzekł: »Nie będę pił odtychmiast z tego owocu winnej macice, aż do dnia onego, gdy
go będę pił z wami nowy w królestwie ojca mego« 52).
Inni znowu tw ierdzą, iż przyobiecał im niebawem ucztę
niebieską, podczas której będą siedzieli na tronach koło
niego 53).
Zdaje się, że pod koniec wieczerzy niepokój Jezusa udzielił
stę także uczniom. W szyscy czuli, że mistrzowi grozi wiel
kie niebezpieczeństwo i że się zbliża chwila krytyczna. Na
moment Jezus myślał o środkach zaradczych; mówił nawet
o mieczach. A miano dwa. Rzekł na to: »Dosyć jest« 54).
Ale nie poszedł za tą myślą; zdawał sobie bowiem sprawę
z tego, że płochliwi wieśniacy nie sprostają zbrojnej sile wła
dzy jerozolimskiej. Kefas, pełen odwagi i ufności, przysięgał,
że pójdzie za nim do więzienia i na śmierć. Jezus wyraził
w właściwy sobie sposób pewne powątpiewania co do tego.
Według tradycji, której źródłem był może sam Piotr, miał mu
Jezus wtedy wywróżyć wierność aż do pierwszego piania ku
rów °5). Ale w szyscy przysięgli wzorem Kefasa, że nie okażą
słabości.

51) Łuk. XXII, 2 4 — 27. Porów. Jan XIII, 4 i nast.
52) Mat. XXVI, 29; Marek XIV, 25; fcuk. XXII, 18.
5S) Łukasz XXII, 2 9 - 3 0 .
5<) Łukasz XXII, 3 6 — 38.
»*) Mat. XXVI, 31 i nast.; Marek XIV, 29 i nast.; Łuk. XXII, 33 i nast.;
Jan XIII, 36 i nast.

ROZDZIAŁ XXIV.
Pojmanie i proces Jezusa.

Już noc zapadła1), kiedy wstano od w ieczerzy2). Jezus
wraz z uczniami udał się swoim zwyczajem przez Dolinę
Kidronu do ogrodu Getsemane, położonego u stóp Góry Oli
wnej 3). T u usiadł. Zachowując wciąż bezmierną przewagę
nad swoimi przyjaciółmi, czuwał i modlił się. Oni natomiast
rozłożyli się obok niego i posnęli. Nagle przy blasku pocho
dni ukazała się zbrojna tłuszcza. Była to zaopatrzona w kije
służba świątyni, coś w rodzaju policji, którą pozostawiono
kapłanom; towarzyszył im oddział rzymskich żołnierzy z do
wódcą na czele; rozkaz aresztowania został wydany przez
arcykapłana i sanhedryn4). Judasz, który znał wszystkie
zwyczaje Jezusa, wskazał im to miejsce jako najdogodniej
sze do pojmania. Według jednozgodnej tradycji pierwszej
epoki chrześcijaństwa, sam szedł na czele zbirów 5); według
ł) Jan XIII, 30.
2) Mateusz (XXVI, 30) i Marek (XIV, 26) podają,, że po wiecze
rzy śpiewano jeszcze pieśń, co polega na mniemaniu, że ostatnia wie
czerza Jezusa była ucztą wielkanocną. Albowiem przed i po uczcie wiel
kanocnej śpiewano psalmy. Talmud Babil. Pesachim , rozdział IX, 3 i str.
118 a, etc.
3) Mat. XXVI, 36; Marek XIV; 32; Łuk. XXII, 39; Jan XVIII, 1— 2.
4) Mat. XXVI, 47; Marek XIV, 43; Jan XVIII, 3, 12.
5) Mat. XXVI, 47; Marek XIV, 43; Łuk. XXII, 47; Jan XVIII 3; Dzieje
Apost. I, 16.
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niektórych G) miał się tak daleko posunąć w swej podłości,
że złożył na twarzy Jezusa zdrajczy pocałunek. Jakkolwiek
się to miało, jedno jest pewne, źe uczniowie próbowali
z początku stawić opór '). Jeden z nich (podług świadków
naocznych Piotr) 8), sięgnął po miecz i zranił w ucho Malchosa, sługę arcykapłana. Ale Jezus położył koniec tym
usiłowaniom. Sam się oddał w ręce żołnierzy. Słabi i nie
zdolni do walki uczniowie, zwłaszcza z tak przeważającą
siłą, uciekli i rozproszyli się. Tylko Piotr i Jan trzymali się
w pobliżu, nie tracąc mistrza z oczu. Szedł za nimi jeszcze
jakiś człowiek, młody, nieznany, przybrany w lekką suknię.
Zbiry chciały go pojmać; ale on zbiegł, pozostawiając szatę
w ich rękach 9).
Środki podjęte przez kapłanów przeciw Jezusowi były
zgodne z prawem. Znajdujemy w Talmudzie bardzo szcze
gółowo opisany proces przeciwko ^uwodzicielowi* (Mesyf)t
który targa się na czystość religji; naiwna bezczelność tych
opisów wywołuje uśmiech. Przebiegłość sędziowska jest tu
podana za podstawę dochodzenia karnego. Gdy oskarżono
kogoś o »uwodzicielstwo« religijne, sprowadzano dwóch
świadków i stawiano ich za przepierzeniem; następnie wpro
wadzano oskarżonego do sąsiedniej izby, aby był słyszany
przez świadków, nie widząc ich. Następnie zapalano przy
nim dwie świece, aby było dokładnie stwierdzone, że świad
kowie go »widzą« 10). Następnie kazano mu powtórzyć bluźnierstwo. Potem wzywano go, aby je odwołał. Skoro nie
chciał tego uczynić, świadkowie, którzy go słyszeli, prowa6) jest to tradycja synoptyków.
swe imię.

Według relacji Jana Jezus sam podał

7) Obie tradycje są. pod tym względem zgodne.
8) Jan XVIII, 10.
9) Marek XIV, 51, 52.
10) W sprawach kryminalnych uznawano tylko jeden dowód: świadków
naocznych. Miszna, Sanhedryn IV, 5.
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dzili go do sądu, a ten wydawał na niego wyrok śmierci
przez ukamienowanie. Talmud czyni uwagę, że środek ten
zastosowano także względem Jezusa, źe został on skazany
na podstawie świadectwa dwóch świadków, źe wreszcie uży
cie tego sposobu świadczenia miało miejsce tylko wtedy, gdy
chodziło o »uwodzicielstwo« religijne11).
Dowiadujemy się także od uczniów Jezusa, że zbrodnia
jaką mu zarzucano, była »uwodzicielstwem« 12); z wyjątkiem
kilku drobiazgów, będących wytworem fantazji rabinów, cała
relacja ewangieliczna, tycząca procesu, zgadza się z Talmu
dem. Plan nieprzyjaciół Jezusa polegał na tern, aby go na
podstawie zeznań świadków a także jego osobistych, oskar
żyć o bluźnierstwo oraz o podkopywanie religji Mojżeszowej,
następnie, aby go zgodnie z prawem skazać na śmierć i wre
szcie uzyskać od Piłata potwierdzenie tego wyroku. Władza
duchowieństwa spoczywała, jak już to zaznaczyliśmy, całko
wicie w rękach Annasza. Rozkaz aresztowania Jezusa pra
wdopodobnie także przez niego został wydany. Toteż naj
pierw stawiono Jezusa przed tą potężną osobistością13). An
nasz wypytywał go o rodzaj jego nauki i o uczniów. Ze
słuszną dumą Jezus odmówił udzielenia długich wyjaśnień.
Powołał się na swe publiczne przemówienia; oświadczył, iż
nie udzielał żadnych nauk sekretnych; żądał od byłego ar
cykapłana, aby rozpytał tych, którzy nauk jego słuchali. Od
powiedź ta była zupełnie naturalna; ale ze względu na nad
zw yczajną czołobitność, jaką okazywano arcykapłanowi, w y
dała się ona zbyt śmiałą; to też jeden z obecnych miał w y
mierzyć Jezusowi policzek.
u ) Talm. Jer. S a n h e d ry n , XIV, 16; Talm. Babil. ten sam traktat 43 a,
67 a. P orów . S z a b b a t 104 b.
12> Mat. XXVII, 63; Jan VII, 12, 47.
1S) Jan X V I I I ,
u
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Piotr i Jan szli za mistrzem aż do progu domu Annasza.
Jan, którego tu znano, został bez trudności wpuszczony; ale
Piotra zatrzymano u drzwi, a Jan musiał się za nim w sta
wiać, aby go wpuszczono. Noc była chłodna. Piotr pozostał
w sieniach i grzał się przy ognisku, dokoła którego skupili
się domownicy. W net poznano w nim ucznia oskarżonego.
Nieszczęśliwy, którego zdradzał akcent galilejski, zarzucony
pytaniami przez sługi, z których jeden był krewnym Malchosa i widział go w ogrodzie Getsemane, zaparł się trzy
krotnie Jezusa i zapewniał, że nie miał z nim żadnych sto
sunków. Mniemał, iż Jezus nie mógł go słyszeć; nie zasta
nowił się także nad tern, że podobne tchórzostwo było
w najwyższym stopniu niewłaściwe. Ale dobra jego natura
uświadomiła mu niebawem błąd, jaki popełnił. Prócz tego
przypadkowa okoliczność, pianie kura, przypomniało mu słowa
Jezusa, skierowane do niego tak niedawno. Głęboko poru
szony wyszedł i zaczął gorzko płakać u ).
Aczkolwiek właściwym sprawcą morderstwa sądowego
był Annasz, nie miał on jednak władzy skazania Jezusa na
śm ierć; odesłał go do swego zięcia Kajafy, który posiadał
oficjalny tytuł arcykapłana. Człowiek ten, ślepe narzędzie
swego świekra, musiał naturalnie wszystko potwierdzić. San
hedryn był u niego zebrany15). Sprawę tedy rozpoczęto;
przed trybunałem zjawili się świadkowie, przygotowani do
tego przedtem według sposobów podanych przez Talmud.
Fatalne słowa, które był Jezus istotnie wypowiedział: »Zburzę świątynię Boga i odbuduję ją w trzy dni«, zostały za
świadczone przez dwóch świadków. Bluźnić świątyni Boga
było według praw a żydowskiego tern samem, co bluźnić sau ) Mat. XX V I, 69 i nast.; Marek XIV, 66 i nast.; fcuk. XXII, 54
i nast; Jan X V III, 15 i nast; 25 i nast
15) Mat. X V I, 57; Marek XIV, 53; fcuk. XX II, 66.
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memu B o g u 16). Jezus milczał i nie chciał słów tych w yjaśnić.
Jeżeli mamy w ierzyć jednej z relacji, to arcykapłan go zaklął,
aby powiedział, czy jest M esjaszem ; Jezus miał to potwier
dzić i przed całem zgromadzeniem zapowiedzieć bliskość kró
lestw a b o że g o 17). Ze względu na to, że Jezus zdecydow ał
się na śmierć było to niepotrzebne. Daleko jest praw dopodo
bniejsze, że milczał jak u A nnasza. Cechowało to wogóle
jego zachow anie w chwilach ostatnich. W yrok był już p o 
stanow iony; szło tylko o upozorow anie go. Jezus to czuł,
i dlatego nie usiłował się próżno bronić. Ze stanow iska p ra
wowiernego judaizm u był on rzeczyw iście bluźniercą, targ a
jącym się na istniejący kult; otóż taka zbrodnia była przez
praw o karana śm iercią18). Zgrom adzenie uznało go jednogło
śnie za winnego zbrodni głównej. Ci członkowie rady, którzy
mu sprzyjali, byli nieobecni, albo w strzym ali się od głosow a
nia 19). Stare arystokracje nie zastanaw iają się długo nad w y
rokiem i jego skutkami. W tedy życie ludzkie pośw ięcano
z wielką łatw ością; członkowie Sanhedrynu praw dopodobnie
zupełnie o tern nie myśleli, że ich wnukow ie będą musieli
oburzonym czasom późniejszym zdać rachunek z tak lekko
myślnie w ydanego wyroku.
Sanhedryn nie miał praw a w ykonać w y ro k u 20). Ale w o
bec zam ieszania, jakie w tedy co do kompetencji panow ało
w Judei, Jezus od tej chwili uchodził już za skazańca. Przez
resztę nocy był w ydany na pastw ę służby, która nie o szczę
dziła mu żadnej zniew agi21).
N azajutrz rano zebrali się znow u na naradę najstarsi
1G) Mat. X X III, 16 i nast.
17) Mat.XXIV, 64; Marek XIV, 62; fcuk. X X II, 69. Jan
o tej scenie.
18) L evit. XXIV, 14 i nast.; Deuter. XIII, 1 i nast.
19) Łukasz X X III, 50— 51.
20) Jan XVIII, 31; Józef Flaw. A nt. XX, ix, 1.
21) Mat. XX VI, 67 — 68; Marek XIV, 65; Łukasz

nie wie nic

XXII,63— 65.
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kapłani i ary sto k racja22). Szło o to, aby uzyskać od Piłata
potw ierdzenie w yroku, wydanego przez Sanhedryn, gdyż od
czasu okupacji rzymskiej w yrok taki nie miałby żadnego
znaczenia bez potwierdzenia ze strony wielkorządcy. Proku
ratorow i nie przysługiwało właściw ie praw o miecza, jak le
gatowi. Ale Jezus nie był obywatelem rzym skim ; przeto po
twierdzenie takiego w yroku było możliwe. Jest to rzecz zw y 
kła, że jeżeli jeden naród podbije drugi a u podbitego narodu
praw o kanoniczne jest zarazem praw em cywilnem, to się je
otacza pew ną opieką; tak też uczynili Rzymianie z prawem
żydow skiem . Rzymskiego praw a nie narzucano Żydom. P od
legali oni p raw u kanonicznemu, które znajdujem y zapisane
w talmudzie, podobnie jak i dziś jeszcze Arabowie z Algerji
podlegają praw u Islamu. Chociaż Rzymianie w ykazyw ali
w sp raw ach religijnych zupełną obojętność, potwierdzali je 
dnak dość często wyroki za przekroczenia religijne. Sytuacja
była podobna do tej, jak ą znajdujemy w św iętych m iastach
Indji pod panow aniem Anglików, albo jak a byłaby w Dama
szku, gdyby Syrja została zaw ojow ana przez jakie m ocar
stw o europejskie. Józef Flaw jusz twierdzi (co się jednak
w ydaje wątpliwem), że jeżeli Rzymianin posunął się w św ią
tyni po z a miejsce, do którego wolno mu było wchodzić,
o czem ostrzegały tablice, to sami Rzymianie w ydawali go
Żydom, aby był karany śmiercią 23).
Ajenci kapłanów związali tedy Jezu sa i poprowadzili do
pretorji, która mieściła się w daw nym pałacu Heroda i połą
czona była z w ieżą Antonia 24). Był to poranek dnia, w któ
rym miano spożyw ać baranka w ielkanocnego (więc piątek
dnia 14 m iesiąca Nizan, czyli 3 kwietnia). Gdyby Żydzi byli

ił) Mat. XXVII, 1; Marek XV, 1; Łukasz XXII, 66: X X III
X V III, 28.
23) Józef Flaw. A n t. XV, xi, 5; B . J. VI, i i , 4.
M) Filon, L egatio a d Caium, § 38. Józ. Flaw. B . J. II, xxv, 8.
Żyw ot Jezu sa.

1-
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weszli do pretorji, byliby według swego mniemania zanieczy
szczeni i nie mogliby obchodzić świąt. Pozostali tedy na ze
wnątrz 25). Piłat, dowiedziawszy się o ich przybyciu, wystąpił
na bemę 26) czyli trybunał na otwartem powietrzu 27) ; miejsce
to zwano Gabbata, lub po grecku Litostratos, gdyż było wy
łożone płytami kamiennemi.
Zaledwie poinformował się o rodzaju oskarżenia, okazał
zaraz zły humor, że go wciągnięto w podobną sp raw ę28).
Następnie zamknął się z Jezusem w Pretorji. T u miała miej
sce rozmowa, której treść jest nam nieznana; żaden naoczny
świadek nie mógł był jej zakomunikować uczniom; wszelako
ton jej, jak się zdaje, Jan dobrze odgadł. Jego relacja jest
bowiem całkiem zgodna z wiadomościami historycznemi, które
nas doszły o wzajemnym stosunku tych dwóch ludzi.
Prokurator Pontius, z przydomkiem Pilatus, prawdopo
dobnie od słowa pilum , t. j. włóczni honorowej, którą jeden
z jego przodków został odznaczony 29), nie miał dotąd żad
nych stosunków z nową sektą. Był on zupełnie obojętny
względem wewnętrznych sporów żydowskich a we w szyst
kich ruchach sekciarskich widział tylko działanie bezgranicz
nej fantazji, zaćmienie rozumu. Wogóle nie lubił Żydów. Ale
Żydzi nienawidzili go jeszcze bardziej; twierdzili, że jest
twardy, wzgardliwy, gwałtowny; oskarżali go o niemożliwe
25) W miejscu, gdzie dziś jeszcze znajduje się seraj paszy jerozolim
skiego.
*«) Jan XVIII, 28.
*7) Słowo greckie (3%a przeszło do języka syryjsko-chaldejskiego.
*8) Józef Flawjusz B . J. II, ix, 3; xiv, 8; Mateusz XVII, 27; Jan
XVIII, 33.
29) Y i r g _ E nejda XII, 121; Martial, E pigr. I, x x x n : X, x l v i i i ;
Plutarch
Ż ycie Rom ulusa, 29. Porów, hasta pu ra, odznaczenie żołnierskie. Orelli
i Henzen, Inscr. lat. NN. 3574, 6852 etc. Według tej hypotezy słowo P ila 
tus jest taką samą, formą, językową jak Torąuatus.
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zb ro d n ie30). Jerozolima, jako środow isko fermentu ludowego
była miastem naw skróś rewolucyjnem a jako miejsce pobytu
dla cudzoziem ców w prost nieznośnem. F anatycy mniemali, że
now y prokurator chce usunąć praw o żydow skie 31). Ich ogra
niczony, pełen żarliwości religijnej a zapraw iony nienawiścią
umysł, oburzał się przeciw w ysokiem u poczuciu sprawiedli
w ości i obywatelskiej administracji, które cechow ało naw et
przeciętnego Rzym ianina. W szystkie znane nam czyny Piłata
dow odzą, że był dobrym adm inistratorem 32). W pierw szych
chwilach sw ego rządu miał różne zatargi ze swym i podda
nymi, czem u jednak niebawem i to w dość brutalny sposób
koniec położył, choć w gruncie rzeczy miał słuszność. Mu
siał u w ażać Żydów za w steczników ; zapatryw ał się na nich
praw dopodobnie, jak dawniej liberalny prefekt zapatryw ał się
na m ieszkańców Niższej Bretanji, którzy z powodu nowej
ulicy lub nowej szkoły rwali się do rewolucji. O żywiony jak
najlepszym i projektami, mającymi na celu dobro kraju, zw ła
szc za w kierunku robót publicznych, spotykał nieprzepartą
zaporę w Zakonie. Zakon krępował wszelkie życie i to do
tego stopnia, że w ystępow ał przeciw wszelkim zmianom,
przeciw wszelkim udoskonaleniom. N aw et najbardziej użyte
czne budowle rzymskie były przedmiotem najw iększych nie
naw iści żydow skich G orliw ców 33). Dwie tablice pam iątkowe
z napisami, które kazał umieścić na swej rezydencji, sąsia
dującej z św iętym murem, w yw ołały jeszcze w iększą bu
rzę 34). Z początku Piłat zw racał mało uw agi na tę drażliw ość Ż ydów ; tłumił ją w sposób krw aw y, co też potem

30) Filon, L eg . a d C aiu m . § 38.
31) Józef F law . A n t. XVIII,

iii,

1, wstęp.

32) Józef Flaw. A n t. X V IIi, n— iv.
3S) Talmud Babil. S za b b a t, 33 b.
34) Filon, L eg . a d C a iu m , § 38.
22*
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spowodowało jego usunięcie 35). Ale doświadczenie, które na
był śród takich zatargów , nauczyło go być ostrożnym w po
stanow ieniach z ludem upartym , który się mścił na sw ych
władcach, zm uszając ich do niesłychanej surowości. W ięc
prokurator był bardzo niezadowolony, że z pow odu praw a,
które nienawidził, będzie musiał w ystąpić znow u w roli okrutn ik a 36). Wiedział, że skoro fanatyzm religijny wydobędzie
od zarządu cywilnego jakiś gwałt, to potem zrzuci na niego
całą odpowiedzialność i niemal go o ten gw ałt oskarży 37).
Szczyt niesprawiedliwości! Czyż w podobnych spraw ach nie
jest istotnym w inow ajcą ten, który się gw ałtu dom aga?
Dlatego Piłat chciał ratow ać Jezusa. Może spokój i go
dność oskarżonego w yw arły n a nim wrażenie. W edług jed
nej trad y c ji38) miała żona prokuratora ująć się za Jezusem .
Mogła w idyw ać łagodnego Galilejczyka z okien pałacu, w y
chodzących w prost na przedsionki świątyni. Może w idyw ała
go w sw ych snach i żal jej było krwi tego młodego, pięk
nego m ężczyzny. W każdym razie jest to fakt, że Piłat był
dla Jezusa dobrze usposobiony. Jako gubernator przesłuchał
go z całą przychylnością i z chęcią użycia w szystkich środ
ków, aby go uwolnić.
Tytuł »król żydow ski«, którego Jezus sobie nigdy nie
nadaw ał, ale który Żydzi przedstaw iali jako naj charaktery styczniejszą cechę całej jego działalności i zabiegów, był
z natury rzeczy najlepszym sposobem podburzenia na Je
zusa w ładzy rzymskiej. S tarano się go zatem przedstawić
jako agitatora i przestępcę politycznego. Było to oskarżenie
35) Józef Flaw. Ant. X V III,

iii,

1 i 2; Bell. Jud. II, ix, 2 i nast.; fculc.

xm, i.
®8) Józef Flaw. Ant. XVIII, iv, 1— 2.
al) Jan X V III, 35.
S9) Mat. XXVII, 19: »A gdy siedział na stolicy sądowej, posłała do niego
żona jego m ówiąc: Nic tobie i sprawiedliwemu tem u; albowiem wielem cier
piała dziś przez sen dla niego*.
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najniespraw iedliw sze; Jezus bowiem uznaw ał zaw sze władzę
rzym ską. Ale stronnictw a religijno konserw atyw ne nie cofają
się przed żadnem oszczerstwem . W yciągano z jego nauki
najniem oźliwsze wnioski; ogłoszono go za ucznia Judasza
Gaulonity; twierdzono, iż zakazyw ał płacić cesarzow i poda
t e k 39). Piłat zapytał go, czy uw aża się istotnie za króla ży 
dowskiego 40). Jezus nie krył się bynajmniej z tern, co myślał.
Ale ow a wielka dw uznaczność, która stanow iła jego siłę a po
jego śmierci miała stw orzyć jego królestwo, tym razem zgu
biła go. Idealista, to znaczy nie odróżniający ducha od materji, m ający uzbrojone usta, jak pow iada Apokalipsa, w miecz
obosieczny, nie uspokoił nigdy dostatecznie w ładzy świeckiej.
Jeżeli w ierzyć Janowi, miał się on przyznać do sw ego kró
lestw a, ale zarazem dodał te słow a głębokie: >Królestwo
moje nie jest z tego świata«. Następnie w yjaśnił rodzaj tego
królestw a, że ograniczało się w yłącznie do posiadania pra
w dy i głoszenia jej. Tego w yższego idealizm u41) Piłat nie
zrozumiał. Jezus w ydał mu się praw dopodobnie nieszkodli
w ym marzycielem . Zupełny brak prozelityzmu u Rzymian
ow oczesnych sprawił, iż dążenie do praw dy w ydaw ało się
im jak ąś chimerą. Nudziły ich takie w yw ody i w ydaw ały
się im całkiem pozbawione sensu. Nie pojmowali zupełnie, że
w podobnych spekulacjach tkwił rew olucyjny pierwiastek, nie
mieli tedy pow odu w ystępow ać z represaljam i. Cała ich nie
chęć kierow ała się przeciw tym, którzy przychodzili do nich
z żądaniem k arania podobnie czczych subtelności. Jeszcze
w dw adzieścia lat później Gallion w ten sam sposób postę
pow ał z Ż y d am i42). Aż do zburzenia Jerozolimy w ładza

s9)
4 °)
«)
4*)

Łukasz XXIII, 2, 5.
Mat. XXVII, 11; Marek XV, 2; Łuk. XIII, 3; Jan XVIII, 33.
Jan XVIII, 38.
Dzieje Apost. XVIII, 14, 15.
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rzym ska trzym ała się zasady niemięszania się do sekciarskich
sporów Żydów 43).
Gubernatorowi nasunął się wybieg, aby w łasne życzenia
uzgodnić z życzeniami ludu. Istniał zw yczaj, źe na święto
P aschy w ydaw ano ludowi jednego więźnia. Poniew aż Piłat
wiedział, że Jezusa ściga tylko zaw iść d u ch o w ień stw a44),
przeto chciał w yzyskać ten zw yczaj na jego korzyść. W y 
szedł tedy znow u na bemę i zaproponow ał tłumowi, by uw ol
nić »króla żydowskiego*. Propozycja ta zaw ierała nietylko
pew ną dozę wielkoduszności, ale także ironji. Kapłani poczuli
niebezpieczeństwo. Działali sz y b k o 45); aby zniweczjzć plan
Piłata, podszepnęli tłumowi nazw isko popularnego w Jerozo
limie więźnia. Szczególnym zbiegiem okoliczności i on się
nazyw ał J e z u s 46) a miał prócz tego przydomek Bar-Abba
albo B ar-R abban47). Była to osobistość bardzo z n a n a 48); zo 
stał uwięziony z powodu w szczęcia rozruchów i dokonania
m o rd erstw a49). Pow stał tedy w rzask: »Nie tego, lecz Jezusa

4S) T a c y t (Ann. XV, 44) p rzed staw ia śm ierć Jezu sa ja k o eg zek u cję p o 
lity czn ą P o n tiu sa P iła ta .

Ale za czasów T a c y ta p o lity k a rzym ska, sto so w a n a

w zględem chrześcijan, uległa zm ianie;
m ające na celu obalenie państw a.
w yobraził sobie,

p o sąd zan o ich o tajn e sto w arzy szen ie,

R zecz

te d y

p ro sta ,

iż h isto ry k

że P iła t skazał Jezu sa z pow odów politycznych.

d aje to dokładniej

( Ant. X V III,

iii,

3).

(O bie

c y ta ty nie

rzym ski
Jó z ef p o 

p o sia d ają

żadnej

w artości. T a c y t p rz y ta c z a nie sw oje, lecz >zabobonnych« chrześcijan m n iem a
nie a ustęp ze S taro ży tn o ści

(X V III,

iii;

3), k ry ty k a historyczna uznała z a

p o d ro b io n y , lub p o p ro stu w staw iony — przyp- tłom acza).
44) M arek X V , 10.
45) M at. X X V II, 20; Marek XV, 11.
4S) Im ię Jezus zniknęło z w iększej części rękopisów . Ale mimo to b a r
dzo pow ażne ź ró d ła za tem p rzem aw iają.
47) Mat. X X V II. 16.
48) P orów . św. Hieronim , In M atth. X X V II, 16.
49) M arek XV, 7 ; Ł ukasz X X I II , 19. R elacja
k tó ry
teu sza.

robi

go

zło d ziejem ,

nie

zdaje

się nam

ta k

Jan a

( X V II I ,

praw dziw ą,

ja k

4 0 ),
M a
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Bar-Rabbana«. Piłat był tedy zm uszony w ydać ludowi Jezusa
Bar- Rabbana.
W padał w coraz trudniejsze położenie. Obawiał się oka
zać zbyt w zględnym dla człowieka, którego oskarżono o po
daw anie się za »króla żydow skiego «. Z resztą każdy fana
tyzm zm usza, aby się z nim liczono. Piłat mniemał, iż musi
zrobić jakieś u stępstw o; ale poniew aż nie chciał przelewu
krwi dla zadow olenia ludzi, których nienawidził, przeto sta
rał się spraw ę całą ośm ieszyć. Celem w yszydzenia pom paty
cznego tytułu, nadanego Jezusow i kazał go b iczo w ać50).
Biczowanie było zazw yczaj w stępem do u k rz y ż o w a n ia 61).
Może Piłat chciał wpoić w lud przekonanie, że w yrok jest
już zatw ierdzony, w nadziei, że w tedy w ystarczy ludowi
w stępna kara? T oteż, zgodnie z wszystkiem i relacjami, roze
grała się scena oburzająca. Żołnierze przyoblekli Jezusa
w czerw ony płaszcz, włożyli mu na głowę koronę cierniową
a w rękę wetknęli mu trzcinę. W takiem przebraniu w pro
w adzono go na trybunę i pokazano ludowi. Żołnierze prze
chodzili obok niego, bili go po tw arzy, przyklękali przed nim
i w o łali: »Bądź pozdrowion, królu żydowski« 52). Inni mieli
n a niego plwać i bić go trzcinami po głowie. Trudno pojąć
że pow aga rzym ska posunęła się do takich bezeceństw .
W iadom o, że pod rozkazam i Piłata, jako prokuratora, znajdow afy się tylko w ojska posiłkowe 53). Legjoniści, jako rzym 
scy obyw atele, nie byliby się zniżyli do czynu tak niego
dnego.
Czy Piłat przypuszczał, że przez podobne widowisko
zrzuci z siebie odpowiedzialność? Czy miał nadzieję, że po50) Mat. XXVII, 26; Marek XV, 15; Jan XIX, 1.
51) Józef B . J. H, xiv, 9; V, xi, 1; VII, vi, 4; Tytus Liv. XXXIII, 36
Q:intus Kurcjusz VII, xi, 28.
5ł) Mat. XXVII, 27 i nast.; Marek XV, 16 i nast.; Łuk. XXIII, II; Jan
XIX, 2 i nast.
**) Patrz: In script. ront. de V Algćrie Nr, 5, fragm. B.
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w strzym a cios, w iszący nad głow ą Jezusa, skoro nasyci
nieco nienaw iść Ż y d ó w ?54). Że ośm ieszając oskarżenie, w y
każe, iż niew arto było brać rzeczy poważnie? Jeżeli tego
chciał, to się zawiódł. Pow stał tylko jeszcze w iększy w rzask
i rósł, przybierając w prost charakter rozruchu. Ze w szystkich
stron w rzał okrzyk: »Ukrzyżuj go! u k rz y ż u j!« Kapłani sta 
wali się coraz bardziej natarczyw i, ośw iadczając, iż praw o
będzie zagrożone, jeżeli uwodziciel tłumu nie zostanie uka
rany śm iercią55). Piłat postrzegł, że dla uratow ania Jezusa
trzebaby w sposób krw aw y stłumić rozruch. Ale chciał je 
szcze zyskać na czasie. Powrócił do Pretorji i dowiedział się,
skąd Jezus pochodzi, aby mieć pozór do w ykazania sw ej
niekom petencji56). W edług tradycji miał naw et odesłać Jezusa
do A ntypasa, który w tedy podobno bawił w Jerozolimie 57).
Jezus nie zw racał zupełnie uw agi na te pełne względów za
biegi; jak u Kajafy, tak i teraz, pogrążył się w milczeniu
pełnem pow agi i godności, co zadziwiło Piłata. Ale na ze
w nątrz w rzask staw ał się coraz groźniejszym . Mówiono gło
śno o opieszałości urzędnika, który bierze w obronę w roga
cesarza. Najwięksi przeciwnicy w ładzy rzymskiej przedzierz
gnęli się nagle w lojalnych podw ładnych T yberjusza, aby
mieli praw o oskarżenia względnego nam iestnika o obrazę
m ajestatu. »Niema tu żadnego króla«, wołali, »tylko jest ce5ł) Łukasz X X III, 1 6 ,2 2 .
55) Jan XIX, 7.
58) Jan XIX, 9. Porów. Łukasz XXIII, 6 i nast.
5T) Jest m ożliwe, że mamy w tern miejscu próbę suzgodnienia Ewangielji«. Łukasz miał przed oczami rela cję,

wedle której śmierć Jezusa przypisy

wano błędnie Herodowi. Aby wersji tej nie poświęcić całkowicie, złączył obie
tradycje słow o w słow o, tem bardziej, iż wiedział, m oże niedokładnie, że Je
zus (co nam donosi Jan) stawał przed trzem a instancjami.
wypadkach Łukasz zapatruje się na fakty całkiem inaczej,
trzecia ewangielja zawiera

co

do historyi

W wielu innych
niż Jan.

ukrzyżowania szereg

Zresztą

dodatków,

które autor czerpał, jak się zdaje, z dokumentu p óźniejszego, w którym czuć
celow ość układu faktów.
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s a rz ; kto się podaje za króla, jest przeciwnikiem cesarza.
Jeśli tego człowieka namiestnik w ypuści, będzie to znak, że
nie jest przyjacielem cesarskim* 58). T em u nie umiał się już
oprzeć słaby Piłat; z góry wiedział, jak zostanie zredago
w ane oskarżenie, które wrogowie iego poślą do Rzym u: po
w iedzą, że w spiera ryw ala Tyberjusza. Już z pow odu tablic
pam iątkow ych Ż y d z i59) napisali skargę do cesarza i zw ycię
żyli. W ięc bał się o sw e stanowisko. W skutek powolności,
która ściągnęła na jego imię chłostę historyczną, ustąpił, spy
chając, jak pow iadają, za w szystko odpowiedzialność na Ży
dów . Ci wedle relacji Chrześcijan przyjęli całkowicie n a siebie
tę odpowiedzialność, krzycząc: »Niechaj spadnie krew jego
n a nas i n a nasze dzieci!* 60).
C zy istotnie padły takie słow a? M ożna powątpiew ać.
Ale są one w yrazem głębokiej praw dy historycznej. W obec
stanow iska, jakie Rzymianie zajęli w Judei, Piłat nie mógł
był nic innego zrobić nad to, co rzeczyw iście zrobił. Ileż w y 
roków śmierci narzuciła w ładzy świeckiej nietolerancja reli
gijna ! Król hiszpański, który dla przypodobania się fanatycz
nem u klerowi setki sw ych poddanych pędził na stos, zasłu
żył bardziej n a potępienie, niż Piłat; posiadał bowiem daleko
w iększą w ładzę, niż posiadali ją Rzymianie w Jerozolimie.
Ilekroć w ładza świecka na życzenie kleru zaczyna prześlado
w ać i dręczyć, w ykazuje zaw sze sw oją słabość. Niechaj rząd,
który się pod tym względem czuje bez winy, rzuci pierw szy
kamieniem n a Piłata. »Ramię świeckie*, z a którem kryło się
okrucieństw o klerykalne, nie jest tu najwinniejsze. Nikt nie
m oże powiedzieć, że czuje w stręt do przelew u krwi, jeżeli
każe to robić przez swego sługę.
5S) Jan XIX, 12, 15. Porównaj Łukasz XXIII, 2. Aby ocenić pra
wdziwość tonu tej sceny u ewangielistów, patrz Filon, L egatio ad Caiurn, § 38.
s») Patrz wyżej st. 338— 339.
80) Mat. XXVH, 24— 25.
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W ięc nie T yberjusz i nie Piłat potępili Jezusa. Uczyniła
to stara partja żydow ska; uczyniło to praw o Mojżeszowe.
W edle naszych pojęć now ożytnych odpowiedzialność moralna
nie przechodzi z ojca na sy n a; wobec sprawiedliw ości boskiej
i ludzkiej każdy odpowiada tylko z a sw oje czyny. Przeto
może każdy Żyd skarżyć się n a niesprawiedliwość, którą
dziś cierpi z pow odu śmierci Jez u sa; albowiem byłby on
może Szym onem Cyrenejczykiem ; a może byłby przynajmniej
nie należał do tych, którzy krzyczeli: »ukrzyżuj go!« Ale od
powiedzialność spada tak na całe narody jak na osobniki.
Śmierć Jezusa była zbrodnią dokonaną przez naród. Śmierć
ta była »legalna«, gdyż wym agało jej przedew szystkiem pra
wo, które tw orzyło duszę ludu. Praw o M ojżeszowe w swej
formie nowszej, ale obowiązującej, skazyw ało n a śmierć k a
żdego, kto w istniejącym kulcie chciał zaprow adzić jakąś
zmianę. Nie ulega kwestji, że Jezus targnął się na ten kult
i że chciał go zburzyć. Powiedzieli to Żydzi Piłatowi otw ar
cie i słusznie: »My mamy Zakon a wedle tego Zakonu on
powinien um rzeć; że się uczynił Synem Bożym « 61). Zakon
ten był straszn y ; ale był to Zakon barbarzyńskiej staro ży t
ności, a bohater, który chciał go usunąć musiał przedew szyst
kiem poddać się pod jego tw ardy wyrok.
Ha, trzeba było niemal ośm nastu wieków, aby krew ,
którą przelał na ofiarę, w ydała owoce. Przez cały szereg
stuleci w ydaw ano na męki i śmierć w jego imieniu równie
szczytnych myślicieli, jak on. W szak i dziś jeszcze w k ra
jach, które się nazyw ają chrześcijańskimi, w ym ierzane byw ają
kary z a przestępstw a religijne. Z a te zboczenia Jezus odpo
wiedzialny nie jest. Nie mógł przewidzieć, że ten lub ów n a
ród pojmie go kiedyś jako Molocha, żądnego płonącego mięsa.
C hrześcijaństwo było nietolerancyjne; ale nietolerancja nie jest
rysem znam iennym chrześcijaństw a. Jest ona cechą judaizmu,
6ł) Jan X IX , 7.
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który pierw szy wprow adził zasadę religijnej bezw zględności,
aby każdego now atora, choćby tw ierdzenia sw e popierał cu
dami, ukam ienow ać bez w y ro k u 62). Praw da, pogaństw o dopu
szczało się także gwałtów religijnych. Ale gdyby trzymało się
pow yższej zasady, czyżby mogło było kiedykolwiek zostać
chrześcijańskiem? Tym sposobem pięcioksiąg stał się pierwszym
kodeksem religijnego teroryzm u. Judaizm dał św iatu przykład
nienaruszalnego, uzbrojonego mieczem dogmatu. C hrześcijań
stw o byłoby postąpiło daleko konsekwentniej, gdyby nie prze
śladowało z ślepą nienaw iścią Żydów, ale starało się tylko
wytępić ducha, który skazał na śmierć założyciela nowego
kościoła. W tedy zaiste byłoby się bez porów nania więcej
przysłużyło lu d zk o ści!

**) Deuter. XIII, 1 i nast.

ROZDZIAŁ XXV.
Śmierć Jezusa.

Chociaż prawdziwe powody śmierci Jezusa były czysto
natury religijnej, przecież wrogom jego udało się przedstawić
go w pretorji jako przestępcę państwowego; za nieprawowierność sceptyczny Piłat nie byłby nigdy skazał Jezusa.
Zgodnie z takim poglądem kapłani podburzyli tłum, aby się
domagano ukrzyżowania Jezusa. Nie była to kara żydowska;
według Zakonu Mojżeszowego należało Jezusa ukamienować 1).
Krzyżowanie było karą rzymską, przeznaczoną dla niewolni
ków, gdy chodziło o to, aby śmierć była szczególnie hań
biąca. Przez skazanie Jezusa na ten rodzaj śmierci, potrakto
wano go jak rozbójnika, jak bandytę, jak wzgardzonego
wroga Rzymian, któremu odmówiono nawet zaszczytu śmierci
od m iecza2). Ukarano rzekomego »króla żydowskiego« a nie
dogmatyka nieprawo wiernego. Z tego też powodu wykonanie
wyroku pozostawiono Rzymianom. Jak wiadomo, u Rzymian
*) Józef Flaw. A n t. XX, ix, 1. Talmud, który mierna, że Jezusa skazano
na śmierć za przestępstw o religijne, twierdzi, iż go ukamienowano, lub co naj
mniej ukamienowano po powieszeniu; to się również zdarzało dość często
(Miszna, Sanhedryn, VI, 4). Talmud Jeroz. Sanhedryn, XIV, 16. Talm. babil.,
ten sam trak tat, 43 a, 67 a.
*) Józef Flawjusz A n t. XVII, x ,
Apuleusz, M etam. III, 9 ; Swetonjusz,
ver. 23

.

10; XX, y i , 2 ; B . J. V, xi, I;
G alba 9 ; Lam pyrydjusz A lex. Se
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rolę katów powierzano żołnierzom, gdyż zabijanie było ich
rzemiosłem. Jezus został więc w ydany kohorcie wojsk posił
kowych i musiał przejść najwstrętniejsze katusze, jakie ci
zdobywcy wprowadzili do Judei. Było mniej więcej południe 8).
Znowu go obleczono w jego własne suknie, które mu przed
tem zdjęto dla uczynienia widowiska; a ponieważ kohorta
miała pod ręką jeszcze dwóch złodziei, którzy byli również
wydani na śmierć, przeto na miejsce tracenia poprowadzono
wszystkich trzech skazańców razem.
Miejsce to zwało się Golgota, leżało za miastem, ale
w pobliżu m urów 4). W yraz Golgota oznacza czaszkę; odpo
wiada on naszemu wyrazowi czasza, a oznaczał prawdopo
dobnie łyse wzgórze, podobne do czaszy. Nie wiemy dokła
dnie, gdzie się to miejsce znajdowało. Leżało pewnie za
miastem, w stronie północnej, albo północno-wschodniej, na
nierównem płaskowzgórzu między dolinami Kidronu i Hinnom 5), w okolicy pustej, która tem przykrzejsze wywierała
wrażenie, że znajdowała się w pobliżu dużego miasta. Nie
podobna przypuścić, aby Golgota znajdowała się w miejscu,
które od czasów Konstantyna otacza czcią całe chrześcijań
stwo 6). Miejsce to bowiem leży niemal w obrębie mia3) Jan XIX, 14. Według Marka (XV, 25) była najwyżej ósma godzina
rano, gdyż według tego ewangielisty Jezusa ukrzyżowano o godzinie dzie
wiątej.
*) Mateusz XXVII, 3 3; Marek XV, 22 ; Jan XIX, 20. Do Żydów
XIII, 12.
5) Zdaje się, że Golgota ma związek ze wzgórzem Gareb i miejscowo
ścią Goat, wspomnianemi u Jeremjasza XXXI, 39. Leżała w kierunku półno
cno-zachodnim za miastem. Skłaniałbym się do tego, aby za miejsce ukrzy
żowania Jezusa uznać albo to, które się znajduje przy ostatnim zakręcie
muru ku zachodowi, albo też wzgórze, górujące nad doliną Hinnonu, ponad
B irket-M am illa.
6) Nie wystarczające są dowody, za pomocą których starano się
wykazać, że położenie grobu świętego zostało zmienione od czasów Kon
stantyna.
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sta, a w epoce Jezusa leżało na pewno w obrębie samej Je
rozolimy 7).
Człowiek skazany na krzyż musiał sam dźwigać narzę
dzie k a ry 8). Ale Jezus, słabszy daleko od towarzyszów, nie
mógł temu podołać. Pochód natknął się na niejakiego Szy
mona z Cyreny, który wracał z pola, a żołdacy z barba
rzyństwem najeźdźców zmusili go do niesienia fatalnego
krzyża. Może przysługiwało im jakieś prawo, może Rzymia
nie nie byli obowiązani dźwigać hańbiącego drzewa. Zdaje
7) De Vogue odkrył w oddaleniu 76 metrów na tradycyjnej Kalwarji
połać muru żydowskiego, podobną do muru w Hebronie, który, jeżeliby po
chodził z epoki Jezusa, wskazywałoby, że owo, wskazane przez tradycję
miejsce, leżało za miastem. Piwnica grobow a (zwana »grobem Józefa z Ary*
m atek ), znajdująca się pod sklepieniem muru Świętego, nasuwa również przy
puszczenie, że okolica ta znajdowała się po za murami miasta. Dwa względy
historyczne, z których jeden jest dość silny, przemawiają na korzyść tra d y 
cji. Pierwszy wzgląd jest ten, że byłoby szczególnem, gdyby ci, którzy za
Konstantyna robili poszukiwania topograficzne na podstawie ewangielji, nie
uwzględnili zarzutu, który wypływa z Jana XIX, 20. (»Blisko za miastem
było miejsce, gdzie był ukrzyżowan Jezus«) i z Listu do Żydów XIII, 12.*
("^Dlaczego i Jezus, aby poświęcił lud przez własną krew, za bramą ucier
piał*). Czyż pominęliby z lekkiem sercem tak ważną wskazówkę? Drugi
wzgląd, to znalezione na Golgocie za czasów Konstantyna szczątki świątyni
W enery, wzniesionej przez Adrjana. Mamy prawo przypuszczać, że poszuki
wania topografów pobożnych z czasów Konstantyna były robione poważnie,
choć czasem nie pogardzano tendencją. Gdyby cala robota miała charakter
wyłącznie czczego pozoru, to uznanoby za Golgotę jedno z wybitniejszych
wzgórzy w pobliżu Jerozolimy, gdyż imaginacja kazała chrześcijanom lat naj
wcześniejszych mniemać, że śmierć Jezusa nastąpiła na górze. Ale kwestja
muru je s t bardzo trudna. Dodajmy, że istnienie świątyni W enery na Golgo
cie niczego nie dowodzi. Euzebjusz ( Vita Const. III, 26), Sokrates (H. E . I,
17), Sozomenos ( H . E . II, 1), św. Hieronim ( E p ist. XLIX, ad Paulin.) przy
znają, że istniał przybytek W enery w miejscu, które się im wydaje miejscem
grobu św iętego; ale je st to niepew ne: 1. czy Hadrjan go wzniósł, 2. że wzniósł
na miejscu, które się wówczas zwało »Golgota«, 3. że miał intencję wznie
sienia tego przybytku na miejscu męki Jezusa.
8) Plutarch, De sera num. vind. 19; Artemidoros, Onirocrit. II, 56.

się, że Szymon przyłączył się potem do gminy chrześcijań
skiej. Albowiem dwaj jego synowie Aleksander i Rufus *)
byli tam bardzo znani. Może to on jako świadek naoczny
zdał chrześcijanom relację. W tej bowiem chwili nie było
przy Jezusie ani jednego ucznia10).
Pochód zatrzymał się wreszcie na miejscu egzekucji.
Według zwyczaju żydowskiego podano skazańcom wino sil
nie zaprawione korzeniami, napój odurzający, do czego skła
niała litośćn ). Zdaje się, źe często kobiety jerozolimskie
przynosiły skazańcom ten ostatni napój; gdy go nikt nie po
dawał, kupowano go na koszt publiczny12). Jezus przytknął
usta do napoju; ale skosztowawszy, odsunął go 13). Co ucho
dziło zwykłym skazańcom, nie przystało jego wzniosłej du
szy. W olał umierać z całą świadomością, gdyż chciał umie
rać. W tedy zdjęto z niego s z a ty 14) i przywiązano go do
krzyża. Krzyż składał się z dwóch belek zbitych w poprzek
tworzących kształt litery T 15). Nie był on wysoki: nogi
ukrzyżow anego dotykały prawie ziemi. Potem krzyż dźwi
gnięto do góry i ustawiono pionow o16) ; następnie przybito
ręce gwoździami; niekiedy przybijano także nogi, ale zwykle
9) Marek XV, 21.
10) Relacja ta (Łukasz XXIII, 27— 31) należy do tych miejsc, w których
czuć pracę imaginacji pełnej pietyzmu i miłości. Słowa włożone w usta Chry
stusa mogły być napisane dopiero po oblężeniu Jerozolimy.
1]) Talmud Babil. Sanhedryn, 43 a. Porów. Frzypow. XXI, 6.
1S) Talmud Babil. Sanhedryn, j. w.
13) Marek XV, 23; Mateusz (XXVII, 34) popełnia fałsz ze względu na
aluzję mesjanistyczną do Psalmu LX1X, 22.
“ ) Mat. XXVII, 35; Marek XV, 24; Jan XIX, 25. Porów. Artemidor
Onirocr. II, 53.
15) Lucjan, Jud. voc. 12. Por. dziwaczny krucyfiks w Rzymie,naryso
wany na jednym z murów wzgórza Palatyóskiego. Civilta cattolica, fasc.CLXI,
529 i nast
16) Józef Flaw. B . J. VII, vi, 4; Cic. In Verr. V, 96; Ksenof. Efez.
Ephesiaca, IV, 2.
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przywiązywano je tylko powrozem 17). Ciało podpierano klo
cem, wstawiając go między nogi ukrzyżowanego 18). W prze
ciwnym bowiem wypadku ręce przerwałyby się, a ciało spa
dłoby na ziemię. Niekiedy przybijano do krzyża deskę, aby
na niej oprzeć nogi ukrzyżowanego 19).
Jezus zniósł te wszystkie okrucieństwa w całym ich roz
miarze. Pożerało go pragnienie, jedna z największych tortur
śmierci krzyżow ej20). Zażądał napoju. W pobliżu stało na
czynie ze zwykłym napojem rzymskich żołnierzy, zwanym
posca; był to ocet pomieszany z wodą. Żołnierze rzymscy
zabierali z sobą poskę na wszystkie ekspedycje 21), do któ
rych zaliczano także egzekucje. Jeden z żołnierzy umaczał
w napoju gąbkę, zatknął ją na trzcinę i podał Jezusowi, który
ją w y ssa ł22). Dwaj złodzieje zostali powieszeni po lewej
i prawej Jezusa. Egzekutorzy, którym zazwyczaj oddawano
szaty (pannicularia) skazańców 23), losowali o nie, czuwając
pod krzyżam i24). Według tradycji Jezus wyrzekł słowa, które
miał w sercu, jeżeli nie na ustach: »Ojcze, przebacz im, gdyż
nie wiedzą, co czynią* 25).

17) fcuk. XXIV, 39; Jan XX, 25—27; Plaut, Mostellaria II, 1, 13; Lucanus Phars. VI, 543 i nast.; 547; Justyn, D ial, cum Tryph. 97; Tertuljan,
A dv. Marcionem, III, 19.
18) Ireneusz, A dv. haer. II, 24; Justyn, D ial, cum T ryph. 91.
19) Patrz rysunek wyżej cytowany.
20) Patrz tekst arabski, wydany przez Kosegartena, Chrest. arab.
str. 64.
21) Spartjanus, Życie H adrjana, 10; Vulgatjus Gallicanus, Życie A vidjusa Cassjusa, 5.
22) Mateusz XXVII, 48; Marek XV, 36; Łukasz XXIII, 36; Jan XIX,
28 - 30.
23) Dig. XLVII, ax, De bonis dam nat. 6. Adrjan usunął ten zwyczaj.
24) Mat. XXVII, 36. Porów. Petronjusz, Satyr. CXI, CXII.
25) Łukasz XXIII, 34. Wogóle kwestjonują ostatnie słowa Jezusa,
zwłaszcza podawane przez Łukasza. Czuć tu tendencję uczynienia zadość
przepowiedniom. Zresztą w takich wypadkach każdy słyszy co innego. Osta-
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Stosownie do rzymskiego zwyczaju umieszczono na
szczycie krzyża napis w trzech językach, hebrajskim, łaciń
skim i greckim: KRÓL Ż Y D O W SK I. W słowach tych było
coś obrażającego i wzgardliwego dla narodu. Liczni przecho
dnie czytali je i oburzali się. Kapłani zwrócili uwagę Piłatowi,
że powinien był umieścić napis, iż sam Jezus nazwał siebie
królem Żydów. Ale Piłat, zniecierpliwiony już całą sprawą,
odpowiedział, że napisu nie zm ieni26).
Uczniowie uciekli. Mimo to Jan twierdzi, iż stał u stóp
krzyża do ostatniej chwili27). Natomiast jest daleko pewniej
sze, że wierne przyjaciółki z Galilei, które dążyły za Jezu
sem do Jerozolimy, aby mu i tam służyć, nie opuściły go.
Marja Kleofasowa, Marja z Magdala, Joanna, żona Chuzego,
Salome i inne, stały w pewnem oddaleniu 28) i nie spuszczały
z niego o c z u 29). Jeżeli mamy wierzyć Janow i30), to stała
u stóp krzyża także Marja, matka Jezusowa, a gdy Jezus
ją zauwrażył, oraz gdy zauważył ulubionego ucznia, rzekł
tnie słow a sławnych skazańców są, zaw sze podawane przez najbliższych św iad
ków w redakcjach, różniących się zasadniczo od siebie.
“ ) Jan XIX, 19— 22.
S7) Jan XIX, 15 i nast.
ss) S yn op tycy twierdzą
daleniu
blisko.

od

krzyża*.

Jan

zgodnie,

mówi

że gromadka wiernych

»podle

krzyża«,

gdyż

sam

stała »w o d 
pragnie stać

*>) Mat. XXVII, 5 5 — 56; Marek XV, 4 0 — 41; Łuk. XXIII, 49, 55: XXIV,
10; Jan XIX, 25 Porów. Łuk. XXIII, 2 7 — 31.
9)) Jan XIX; 25 i nast. Łukasz, który zaw sze zajmuje pośrednie stan o
wisko

m iędzy

dwoma

pierwszymi synoptykam i a

Janem,

»w szystkich je g o przyjaciół*, ale w oddaleniu (XXIII, 49).
crro'i* m oże jednak oznaczać

»krewnycb«.

Ale Łukasz

notuje obecność
W yrażenie

»yvto-

odróżnia yvcoaxot od

CTuyyevsT?. D odajm y, że w najlepszych rękopisach znajduje się o" yvcoaxot auxu>
a nie ol yvcoaxot auxou. W D zie ja ch A p o sto lsk ich (I, 14) znajdujemy pośród
niew iast galilejskich także Marję,

matkę Jezusow ą;

gdzieindziej (Ewang. II,

35) Łukasz powiada,

że m iecz boleści przeszył jej łono.

w ytłom aczyć
stojących.

czemu

Żywot Jezu sa.

s o b ie ,

nie

w yliczył jej

Ale tem trudniej

śród niewiast pod

krzyżem

3*4

do niego: »Oto m atka twoja«, a do niej: »Oto twój syn«.
Ale w takim razie trudno pojąć, dlaczego synoptycy, wyli
czając różne niewiasty, opuścili tę, na której obecność każdy
m usiał zw rócić uw agę. Może zresztą scena ta w yda się nie
praw dopodobną ze względu na silny charakter Jezusa, który
nie podlegał czysto osobistym rozczuleniom w chwili, gdy
m yślał tylko o swem dziele, gdy jedynie oddychał jeszcze dla
ludzkości31).
Z wyjątkiem owej nielicznej grupy kobiet, które z odda
lenia krzepiły go wzrokiem, miał przed sobą tylko obraz lu
dzkiej podłości i głupoty. Przechodnie urągali mu. Słyszał
dokoła siebie szyderstw a, a z jego ostatniego okrzyku bo
leści natrząsano się. »Patrzajcie«, wołano, »oto ten, który
się podaw ał za S yna Bożego! Niechaj zjawi się jego ojciec
i uwolni go U — »Pomagał innym*, w ołano z drugiej strony,
»a sobie nie może pomóc. Jeżeli jest królem żydow skim , nie
chaj zestąpi z krzyża, a uwierzym y weń!« — »Hej« k rzy
czano z innej strony, >chciałeś zburzyć św iątynię i odbu
dow ać w trzech dniach, pomóż teraz sam em u so b ie!« 32).
Jedni, mając niejasne wyobrażenie o jego ideach apokalipty
cznych, mniemali, iż w zyw a E ljasza; mówili przeto: »Obaczymy, czy przyjdzie EIjasz i w ybaw i go!« Zdaje się, że
i w iszący obok niego złodzieje urągali m u 33). Niebo było
zachm urzone 34), ziemia, jak w całej okolicy Jerozolimy, suS1) T u w e d łu g m nie uw id ocznia się ch ęć Jana nadania
Z d a je się is to tn ie ,

iż

po

śm ierci

Jezu sa

Jan

s o b ie

w a żn ości.

p r z y ją ł do s ie b ie j e g o m atkę

i tr a k to w a ł ją ja k w łasną (Jan X IX , 2 7 ). P o n ie w a ż Marja c ie s z y ła s ię n a s tę 
p n ie w ielkiem p o w a ża n iem , p r z eto Jan, ch cąc p o d a ć

sie b ie za u lu b io n eg o u c z 

nia, tw ierd ził, iż m istrz w chw ili śm ierci p o w ie r z y ł j e g o o p ie c e n ajd roższą mu
o s o b ę . P r z e b y w a n ie u n ie g o m atki m istrza n ad aw ało mu p r z e w a g ę nad innym i
a p o sto ła m i, a n a u ce j e g o w ielk ie

z n a c ze n ie.

32) Mat. X X V II, 4 0 i na st.; M arek X V , 29 i nast.
*s) Mat. X X V II, 44; Marek

X V , 32. Ł u k a sz, m ając

c ią g le na m yśli na

w racan ie g r ze szn ik ó w , w prow adza tu do tra d y cji p ew n ą zm ianę.
**) Mat. X X V II, 45; Marek X V , 33; Ł uk. XXIII, 4 4 .
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•h a i pustynna. Na chwilę Jezus opadł na duchu, jak nam
d o n o szą niektórzy; chm ura zaćm iła mu oblicze Ojca. Prze
chodził agonję rozpaczy, tysiąc razy cięższą, niż wszelkie inne
cierpienia. W idział tylko ludzką niew dzięczność; może żałow ał
iż cierpiał dla tak nikczemnego plemienia, bo za w o łał: »Boże,
Boże, czemuś mnie opuścił!* Ale raz jeszcze boski jego in
stynkt odniósł zw ycięstw o. W m iarę, jak życie uciekało
z ciała, rozpalała się dusza, w racając powoli do sw ego nie
biańskiego źródła. Odzyskał znow u świadom ość misji; ujrzał
w swej śmierci zbawienie świata. Stracił z oczu okropne
widowisko, które się rozgrywało u jego stóp, a połączony
z ojcem nierozerw alnym i węzłami, rozpoczął na drzewie po
kuty ow e boskie życie, które w sercach ludzkości miało
trw ać nieskończone wieki.
Największem okrucieństwem kary krzyża było to, iż na
ow ym słupie m ożna się było m ęczyć trzy i cztery d n i35).
Krew przestała niebawem płynąć z r ą k ; rany te nie były śmier
telne. Śmierć następow ała z nienaturalnego położenia ciała,
z
pow odu przerażającego bólu głow y i serca; w szystkie
członki tężały. Ukrzyżowani, którzy byli silnej kompleksji,
umierali poprostu z g ło d u 36). W łaściw y cel tej strasznej kary
polegał nie na bezpośrednim zadaniu śmierci lub okaleczeniu,
lecz na tern, aby niewolnika z przebitemi rękami, których to
rąk nie umiał należycie użyć, staw ić pod pręgierzem, aby
pod nim zgnił. Ale nikła organizacja Jezusa uchroniła go od
tak długiej agonji. W szystko w skazuje na to, że już po trzech
godzinach w skutek pęknięcia żyły sercowej nagle skonał. Je
szcze na kilka chwil przed skonem posiadał głos silny 37).
Nagle krzyknął o k ropnie38); jedni posłyszeli: »Ojcze w twoje
**) Petronjusz, S a ty r . CXI i nast.; O rigenes, I n M a tt. Com m ent. 140;
tek st arabski u K osegartena, cytow. w yżej roz. V, początek.
*8) E uzeb. H is t. JSccl. VIII, 8.
*7) Mat. XXVII, 46; Marek XV, 34.
*•) Mat. XXVII, 50; Marek X V , 37; Łuk. XXIII, 46; Jan XIX, 30.
23*
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ręce oddaję ducha mego«, inni, bardziej przejęci jego misją,
twierdzą, iż słyszeli: ^Spełniło s ię !« Głowa opadła m u na
piersi. Skonał.
Spoczyw aj w chwale, szlachetny ofiarniku! Dzieło tw e
zostało dokonane; rozpoczęła się już tw oja boskość. Nie lę
kaj się, że w skutek jakiegoś błędu może jeszcze runąć w zno
szona przez ciebie budowa. Stanąłeś już po za granicam i
ludzkiej słabości, już zaczynasz patrzyć z w yżyn niebiań
skiego spokoju na nieobliczalne skutki swej działalności. Za
kilka godzin cierpień, które naw et nie dotknęły twej wielkiej
duszy, zdobyłeś praw dziw ą i najpiękniejszą nieśm iertelność.
Przez tysiące lat św iat będzie o tobie m ów ił! Niby sztandar
naszych sprzeczności staniesz się symbolem, dokoła którego
stoczą się najżarliw sze boje ludzkości. Bardziej żyw y, niż za
życia, od chwili skonu bardziej kochany, niż w czasie ziem
skiej pielgrzymki, staniesz się do pew nego stopnia kamieniem
węgielnym ludzkości, że targnąć się na twoje im ię, będzie
znaczyło to samo, co targnąć się na fundamenty świata. Zni
knie granica pomiędzy tobą a Bogiem. Odniósłszy świetny
tryum f nad śm iercią, obejmiesz w ładanie sw ego królestw a,
a za tobą pójdą po drodze, którą sam sobie wytknąłeś, wielowieczni twoi czciciele.

ROZDZIAŁ XXVI.
Jezus w jrobie.
Była to wedle naszej rachiby czasu *) mniej więcej trze
cia godzina po południu, kiedj Jezus w yzionął ducha. Na
zasadzie praw a żydow skiego 2) nie wolno było trzym ać zwłok
dłużej na placu egzekucji, jak Jo w ieczora tego dnia, w któ
rym odbyła się egzekucja. Tego przepisu Rzymianie praw do
podobnie nie przestrzegali. Ale poniew aż na dzień następny
przypadał sab at i to sabat bardzo w ażny, przeto Żydzi zw ró
cili się do w ła d z y 3) rzymskiej z prośbą, aby takiego dnia
podobnym widokiem nie znieważali4). W ysłuchano ich prośby
i nakazano przyspieszyć śmierć skazańców a następnie zdjąć
ich z krzyżów . Żołdacy wykonali ten rozkaz, wym ierzając
obu złoczyńcom drugą karę, prędzej działającą niż krzyżo
w anie, crurifragium , czyli przetrącanie goleni, którą to karę
w ym ierzano niewolnikom i jeńcom w o jen n y m 5). Ponieważ
i) Mat. XXVII, 46; Marek XV, 37; Łukasz XXIII. 44, Porównaj Jan
XIX, 14.
s) Deuteron. XXI, 22— 23; Jozue VIII, 29; X, 26 i nast. Porów. Józef
Flaw. B . J. IV, v, 2; Miszna, Sanhedryn, VI, 5.
s) Jan mówi: »do Piłata«; ale to niemożliwe, gdyż Marek (XV
44 _
4 5 ) twierdzi, źe Piłat jeszcze wieczorem nie wiedział nic o śmierci
Jezusa.
*) Porów. Filon, In Flaccum , § 10.
5) Prócz tego przykładu nie znamy faktu, aby po ukrzyżowaniu stoso
wano jeszcze crurifragiu m . Wszelako niekiedy wymierzano męczonym cios

Jezus już nie żył, więc mu goleni nie łamano. Jeden z żoł
nierzy przebił mu tylko bo: w łócznią, aby posiąść zupełną
pew ność, że i trzeci skazaiiec już nie żyje, lub też, aby,
jeśli żyje jeszcze, śmierć j<go przyspieszyć. Powiadają, że
z otwartej rany popłynęła kew z w odą, co uchodziło za znak
zgonu.
Jan, który się podaje zi naocznego św iadka tej sceny 8),
przykłada wielką w agę do ovej okoliczności. Faktem jest, iż
pow ątpiew ano, czy Jezus isotnie umarł. Ludzie, którzy wi
dywali ukrzyżow anych, mni:mali, że w ciągu kilku godzin
śmierć nie mogła była nastąńć. Podaw ano wiele w ypadków ,
w których ludzie, w porę z krzyża zdjęci i energicznie ra
towani, przychodzili do siebi:7). T a k szybką śmierć Jezusa
Origenes uznaje naw et za c id 8). T o sam o zdumienie oka
zuje M arek 9). Praw dę mówią:, za najlepszy dowód history
czny, że Jezus umarł istotnie służyć w inna podejrzliwa nie
naw iść jego nieprzyjaciół. T udno przypuścić, aby się już
w tedy obawiali jego zm artw ychw stania; natom iast bardzo
dbać mogli o to, aby istotnie umarł. Starożytni byli w praw 
dzie nieszczególnym i formalistimi, gdy szło o praw ne stw ier
dzenie, albo o praw idłow ą adninistrację interesów ; ale w tym
w ypadku użyli na pewno wsselkich środków'-, jakie zalecała
ostrożność i przezorność 10).
W edług zw yczajów rzymskich zwłoki powinny tak długo
wisieć, dopóki się nie stały łupem ptactw a n ). W edług praw a
miłosierdzia. Porów, ustęp z Ibn-Hisciam, przetłotnaczony w Z eitsch rift fUr
die K u n de des M orgeńlandes, I, str. )9— 100.
*) Jan XIX, 31— 35.
7) Herodot VII, 194; Józef. Flaw. V ita 75.
8) In M atth. Comment. 140.
9) Marek XV, 4 4 - 4 5 .
10) Chrześcijanie przesadzili nawet v opowiadaniach o tych ostrożnościach,
zwłaszcza gdy Żydzi poczęli twierdzić, że ciało Jezusa zostało wykradzione.
Mat. XXVIi, 62 i nast.; XXVIII, 11— 15.
“ ) Horacy, L is ty , I, XTI, 48; Juvenalis XIV, 77; Lucjan VI, 544; Plant.,
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żydow skiego, skazańca, zdjętegc wieczorem, grzebano w miej
scu specjalnie na to przeznaczałem 18). T ak byłoby też nie
zaw odnie z Jezusem , gdyby dc uczniów jego należeli w y 
łącznie owi biedni Galilejczycy. Ale widzieliśmy, że mimo
niepow odzenia w Jerozolimie p siad ał sym patję kilku w pły
w ow ych osób, oczekujących Drzyjścia K rólestw a Bożego,
którzy w praw dzie nie podawał się jaw nie za jego uczniów,
ale go bardzo poważali. Jeden z takich mężów, Józef z m a
łej mieściny Arymatei (H a-Ranataim ) 13), udał się wieczorem
do prokuratora i prosił go o vydanie mu zwłok Jezusa 14).
Józef był człowiekiem bogat/m , szanow nym , prócz tego
członkiem Sanhedrynu. W edhg praw a rzym skiego wolno
było w ydać ciało skazańca tenu, kto go z a ż ą d a ł10). Piłat,
który nic nie wiedział o crurifragium, był bardzo zdziwiony,
że Jezus już um arł; w ezw ał tedy do siebie centurjona, od
kom enderow anego do egzekucji, aby się od niego dowiedzieć,
jak się rzecz miała. Kiedy mu centurjon udzielił wyjaśnienia,
Piłat uczynił zadość prośbie Józefa. ly m c z a s e m zwłoki zo
stały już prawdopodobnie zdjete z krzyża. W ydano je zatem
Józefowi, aby uczynił z niemi, co zechce.
W tej chwili znalazł się na miejscu inny cichy przyja
ciel Jezusa, Nikodem 16), który, jak to już widzieliśmy, nieje
dnokrotnie dążył mu z pomocą. Przyniósł z sobą w szystkie
przedmioty, potrzebne do balsamowania. Józef i Nikodem po
chowali Jezusa według zwyczajów żydow skich, owijając go
w źgło, przesycone mirrą i aloesem. Niewiasty galilejskie były
M iles glor, II, iv, 19; Artemidoros, Onir. II, 53; Plinjusz, XXXVI, 24;

Pta-

tarch, Ż ycie K leom enesa 39; Petronjusz, S a ty r . CXI — CXII.
łS) Miszna, S a n h e d ry n , VI, 5.
1S) Prawdopodobnie identyczne

ze

starożytnem Rama Samuela, w zie

miach pokolenia Efraim.
m) Mat. XXVII, 57 i nast.; Marek X V , 42 i nast,; fcuk. XXIII, 50, nast,
Jan XIX, 38 i nast.
i s ) D igesta, XLVIII,

m

it,

lt) Jan X IX , 39 i nast.

D e ca d a v e rib u s p u n ito ru m .
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obecne 17), tow arzysząc term obrządkow i okrzykami boleści
i piaczem.
Było już późno, a w szytko robiono z pośpiechem. Nie
wiedziano naw et jeszcze, glzie zwłoki pochow ać. Prócz
tego pochow anie p rz e c ią g n ę ły się w noc, co byłoby znie
w ażeniem sab atu ; uczniowie za ś przestrzegali jeszcze su
row o przepisów Zakonu. Zdecydowano się tedy na pogrzeb
prow izoryczny 18). W pobliżu znajdow ał się ogród a w nim
w ykuty w skale now y, pięknr grób, w którym nikt jeszcze
nie leżał. Prawdopodobnie tył on własnością któregoś ze
zwolenników Jezusa 19). Groty skalne, przeznaczone dla je 
dnego ciała, składały się z jidnej k o m o ry ; ciało składano
w fiamudze, wykutej w ścanie głębnej; fram uga posia
dała sklepienie20) w kształci; łuku. Ponieważ takie groby
kuto w skałach, dźw igających się prostopadle, przeto wchód
do giobu znajdow ał się z toku; wejście zasuw ano wiel
kim złomem skalnym. W fekim to grobie złożono Je
z u sa ; zasunięto kamień a olecni postanowili wrócić póź
niej celem urządzenia pogrzebi właściw ego. Poniew aż n a
zajutrz przypadał sabat, przeto postanow iono uczynić to po
ju trz e 2I).
17) Mat. XXVII, 61; Marek XV, 47; fcuk. XXIII, 55.
18) Jan XIX, 4 1 - 4 2 .
19) Jest tradycja (Mat. XXVII, 6C), źe właścicielem tego grobu był Jó
zef z Arymatei.
a0) Piwnica, za czasów Konstantyia poczytywana za grób Chrystusa,
tak właśnie wyglądała, o ile sądzić motoa z opisu Arkulfa (u Mabiilona A cta
S b. Ord. S. Bened. sekc. III, cz. II, str. 504) i z niepewnych tradycji, które
się przechowały śród duchowieństwa greckiego w Jerozolimie o położeniu
skały, obecnie zakrytej przez budowle Świętego Grobu. Ale wskazówki, na
których się opierano za czasów Konstantyia, aby wykazać, że ten grób jest gro
bem Chrystusa, były bardzo mało lub nic nie mówiące (patrz zwłaszcza Sozomenosa H . E . II, 1). Gdyby nawet oznaczenie Golgoty było trafne, to je
szcze autentyczność grobu św. byłaby wątpliwa. W każdym bowiem razie te 
ren uległ zupełnej zmianie.
21) fcuk. XXIII, 56.
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Kobiety oddaliły się, zapam ięaw szy dokładnie, jak ciało
leżało. Resztę w ieczoru poświęci./ na przygotow anie się do
balsam ow ania zwłok. W sabat sp czy w an o 22).
W niedzielę rano wszystki; niewiasty udały się do
grobu a najpierw sza Marja M agdilena23). Kamień był odw a
lony a zwłok nie znalazły w niejscu, na którem zostały
złożone. Równocześnie poczęły krążyć w śród chrześcijan
najdziwniejsze pogłoski. Lotem błyskawicy rozeszło się po
m iędzy uczniam i: ^zm artwychwstał!« Miłość jest zaw sze
m atką łatwowierności. Cóż się stało? W Historji A posto
łów zbadam y tę spraw ę i poszukamy źródła, z którego
w ypłynęła legenda o zmartwychwstaniu. Dla historyka koń
czy się życie Jezusa z jego ostaniem tchnieniem. Ale w ser
cach uczniów i kilku wiernych niew iast mistrz w yrył taki
ślad, że żył dla nich jeszcze całe tygodnie i był im pocie
szycielem. Czy zwłoki jego skrycie w y n iesio n o 24) , czy
też potem ów wiecznie łatwowierny entuzjazm w ytw orzył
ow e opowiadania, które utrwalił/ w iarę w jego zm artw ych
w stanie ? T radycje są tu zbyt sprzeczne; nigdy tego nie do
ciekniemy. Powiedzm y tymczasem, że żywa. imaginacja Marji
M agdaleny 25) odegrała w tej sprawie rolę g łó w n ą 26). Boska
potęgo m iłości! Święte czasy, skoro zachw yt jasnow idzącej
daje św iatu zm artw yw stałego Bt)ga!

22) Ł uk. X X III, 5 4 — 5 6 .
2S) M at. XXVIIT, 3; Marek X V I, 1: Łuk. X X IV , 1; Jan X X , 1.
24; P a trz Mat. X X V III, 15; Jan XX, 2.
25) B y ła

o p ę ta n a

p rzez

siedm iu

djabłów

(M arek

X V I,

9;

Ł ukasz

V III, 2).
2B) C zuć to z w ła sz c z a u Marka w ro zd zia le XVI,

w e r se t

9 i n a stę p n e .

T e w e r s e ty są, w ła ściw ie za k o ń czen iem drugiej ew a n g ielji, odm ien nem od z a 
k o ń czen ia w w erseta ch 1— 8. na których się k o ń c z y w iele ręk o p isó w . W c zw a r
tej ew an gielji (X X , 1— 2 11 i n ast., 18) Marja M agdalena w y stęp u je rów nież
ja k o je d y n y p ie r w o tn y św iadek zm artw ychw stania.

r o z d ;ia ł x x v ii .

Losy niepzyjaciół Jezusa.

Według naszej rachubj czasu śmierć Jezusa nastąpiła
w r. 33 1). W każdym raz3 nie mogła była nastąpić w 29
roku (ponieważ Jan i Je;us poczęli przemawiać dopiero
w 28 r . 2), ani po 35 r., pniew aż w 36 r., jak się zdaje,
przed świętami Paschy, zaówno Piłat jak Kajfasz zostali
złożeni z urzędu3). Zgon .ezusa nie stoi prawdopodobnie
w żadn3un związku z ich istąpieniem4). Zresztą Piłat, jako
człowiek prywatny nie pamiętał z pewnością tego faktu, który
miał potem w dziejach zgobwać jego imieniowi tak smutną
sławę. Następcą Kajafy był jego szwagier Jonatan, syn tego
samego Annasza, który w piocesie Jezusa odegrał rolę pierw
szorzędną. Saducejska rodzira Annasza, która w rękach swych
długo jeszcze dzierżyła ponyfikat, potężniejsza niż pierwej,
po usunięciu Jezusa poczęła z kolei prześladować jego ucz*) Rok 33 jeszcze i z tego powodu wydaje się prawdziwym, że 14 dziei
miesiąca Nizan przypadał w piątek. A.by taki rok odnaleźć prócz 33-go, tr*ebaby wrócić się albo qo 28 r. albo do 36 r.
a) Łukasz III, 1.
s) Józef FI. A n t. XVIII, iv, 2 i 3.
4) Odmienne zdanie Tertuljana i Euzebjusza wypłynęło z apokryfu be*wartościowego. (Patrz Thilo, Cod. a p c r . N. T., str. 813 i nast.). Samobój
stwo Piłata (Euzeb. H. E . II, 7; Chroń, ad ann. 1 Caii) jest także, jak się
adaje, wytworem legendy.
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niów i jego rodzinę. Chrześcijaistwo, które zawdzięcza jej
ostatni akt swego powstania, zavdziecza jej także pierwszych
męczenników. Annasz uchodził ;a jednego z najszczęśliw
szych ludzi* swego w ieku6). Pawdziwy winowajca śmierci
Jezusa, umarł otoczony najwięks;ymi zaszczytami i uznaniem,
nie wątpiąc ani chwili, że oddtł narodowi swemu ważną
usługę. Synowie jego panowali ialej w świątyni, prawie zu
pełnie nie krępowani przez prokiratorów 6), nie oglądając się
często nawet na ich decyzję, gly chodziło im o przeprowa
dzenie swych zamiarów ambitnych i bezwzględnych.
Wkrótce znikają także z vidowni politycznej Antypas
i Herod. Kiedy bowiem Kaliguk ogłosił Heroda Agrypę kró
lem, zawistna Herodjada chciałi także zostać królową. Podmówiony przez ambitną kobieę, która go traktowała jak
niedołęgę za to, iż pozwolił, aty ktokolwiek w jego rodzinie
zajął miejsce zaszczytniejsze, ruszył się ociężały Antypas
i udał się do Rzymu z prośbę o taki sam zaszczyt, jaki
przypadł jego kuzynowi (39 r. iaszej ery). Ale sprawy wzięły
jak najgorszy obrót. Herod Agrypa umiał w cesarzu wzbu
dzić przeciwko niemu różne podejrzenia, ten skazał go na
wygnanie do Ljonu w Hiszpar.ji, gdzie Antypas spędził re
sztę życia. Herodjada podzielła z nim ten stan niełaski 7).
Jeszcze co najmniej wiek cały musiał upłynąć, nim imię skrom
nego ich poddanego, który tymczasem został Bogiem, wtar
gnęło do tych ziem odległych, aby u ich grobów przypomnieć
światu morderstwo Jana Chrzciciela.
O śmierci nieszczęśliwego Judasza z Keriot krążyły naj
straszliwsze wieści. Opowiadano, że za zdrajczy grosz za
kupił kawał pola w pobliżu Jerozolimy. I rzeczywiście na
południe od góry Syon istnieje miejsce, zwane Hakeldama
3) J ó z ef. F la w .

Ant.

X X , ix, 1.

•) J ó z e f F la w . j. w,
7) J ó z e f F la w .

Ant.

XVIII,

tu

, 1, 2;

B. J.

II, k , 6 .
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pole k rw i)8). P rzypuszczao, że nabył je z d ra jc a 9;. Istnieje
tradycja, że skończył samolójstwem 10). W edług innego po
dania miał na tej roli upaść skutkiem czego w yszły z niego
trz e w ia 11). Jeszcze inne trdycje g łoszą, że umarł na tak
w strętną puchlinę w odną, i: poczytyw ano ją za karę nie
bios 12). Zdaje się, iż legeny te pow stały dlatego, aby z a 
dość uczynić pogróżkom psjlmisty, skierow anym przeciwko
niewiernym przyjaciołom 13). Może Judasz żył na swej Hakeldamie spokojnie, przyjemiie, gdy tym czasem jego dawni
przyjaciele zdobyw ali świat, rozgłaszając w ieść o potw ornym
jego czynie. A może wskufck strasznej nienawiści, jak ą go
otaczano, nastąpił jaki gw ałbw ny czyn, który potem poczy
tano za znak niebios?
C zasy wielkiego odwetu chrześcijańskiego były jeszcze
bardzo odległe. Z katastrofą która niebawem spaść miała
na judaizm , młoda sekta nie miała nic wspólnego. Dopiero
znacznie później przekonała się synagoga na sobie, jakie to
skutki płyną z praw nietolsrancyjnych. Rzym naw et nie
przypuszczał, że pogrom ca jego wielkości już się narodził.
Praw ie przez trzy wieki krocsył po obranej drodze dalej, nie
miarkując, że w łonie jego rozkrzewiły się zasady, które

s) Św.
dam a.

Hieronim

D e s itu

et tom .

loc.

hebr.

pod

wyrazem

Według- Euzebjusza (tam że) v kierunku północnym .

potwierdzają,

mniemanie

św.

Hieronina.

pol w dolinie Hinnonu H a celd a m a ,
stantyna.
9) D zieje Apost. I, 18— 19.
opowiada rzecz nieco inaczej, niż

T ra d y cja , która

)owstała

nazywa

niezawodnie za

Matjusz,albo późniejszy jego
tradycja, twierdzi bowiem,

A chel-

Ale podróżnicy
nekro-

czasów Kon
interpolator,

że za pieniądze

zdrajcze założono tu cmentarz dla pielgrzymów.
10) Mat. XXVII, S.
u ) D zieje Apost. j. w.;

Papias i Aecum eniusa E n a r r . in Act. A p o s t.

II i u Fr. Muntera, F ra g m . P a tru m graec.
i nast.; Teofilakt. In M a t. XXVII, 5.
12) Papias, u Muntera, j. w.;
13) P salm y LXIX i CIX

(Hafniae 1788), fasc. I,

TeoMakt, j. w

str. 17

365

miały św iat z gruntu przeobrzić. Rzucona przez Jezusa
idea, zarazem teokratyczna i deiokratyczna, połączona z na
jazdem Germ anów, była główą przyczyną rozkładu dzieła
cezarów . Z jednej strony głozono zasad ę, że królestwo
boże jest dla w szystkich ludzi; z drugiej zaś strony odłą
czono zasadniczo religję od pańtwa. P raw a sumienia oddzie
lone od praw państw a, wytw czyły now ą potęgę, »potęgę
duchow ą*. Potęga ta wielokrotie zaparła się sw ego pocho
dzenia; przez długie wieki bisiupi byli książętam i, papieże
królami. Rzekome w ładztw o usz wyrodziło się nieraz we
w strętną tyranię, zaw dzięczająą sw e istnienie torturom i sto
som. Ale przyjdzie dzień, kiedr ów rozdział w yda w łaściw e
owoce, kiedy w ładztw o duchanie będzie siebie nazyw ało »potęgą«, ale »wolnością«. Cheeścijaństw o, które powstało
w um yśle człow ieka gminu, kóre rozpleniło się śród gminu,
które przedew szystkiem było iwielbiane przez gmin, posiada
niezatarte piętno oryginalności Było ono pierw szym tryum 
fem rewolucji, zw ycięstw em u:zuć ludu, początkiem panow a
nia serc prostych, narodzinam piękna tak pojm owanego, jak
je lud pojmuje. W ochronnyn murze starożytnej arystokra
cji uczynił Jezus wyłom , frzez który w szystko w targnąć
może.
Aczkolwiek w ładza świecka nie była w inna śmierci J e 
zusa, gdyż tylko podpisała w yrok i to niechętnie, jednak
cała odpowiedzialność spadk na nią. Zezw alając na to, co
się stało na górze Golgocie, państw o sam em u sobie wym ie
rzyło cios groźny. Powstała legenda, szarpiąca niesłychanie
jego pow agę, wedle której słuszność stoi po stronie oskar
żonego a sędzia łączy się z policją przeciwko prawdzie.
Z w łaszcza w niesłychanie vvysokim stopniu posiadała chara
kter rew olucyjny historja umęczenia, spopularyzow ana przez
tysiące obrazków rozrzuconych po świecie, w których orły
rzym skie sankcjonow ały najniesprawiedliwsze męki, w któ
rych żołnierze rzym scy je zadaw ali a rzymski w ielkorządca
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je nakazyw ał. Co za cios di istniejącej w ładzy! Nigdy się
też po nim nie mogła już dźwjnąć. C zyż m ożna było uchodzić
wobec biednego ludu za nieaiylnego, gdy się miało na su
mieniu ow ą straszną pomyłk, popełnioną w ogrojcu Getsem a n e ? u ).

u ) Za m ego dzieciństwa żyło jeszcze to poczucie

śród

gminu w B re-

tanji. P o g a d a n o na żandarma, jak gdzieindziej na żyda. z rodzajem religijnego
wstrętu. P rzecież to on zaaresztow ał Jezusa!

ROZDZIAŁ XXVIII.
Zasadnicze rysy dzieła Jezusa.

Jezus, jak widzimy, działał w yłącznie w śród Żydów.
Chociaż ujm ował się za wszystkim i prześladow anym i przez
ortodoksję i przeto pogan dopuszczał do udziału w królelestw ie bożem i choć kilka razy widziano go w dobrych sto
sunkach z niew iernym i1), mimo to m ożna powiedzieć, że
życie jego ubiegło w małym światku, w którym się narodził.
Św iat grecki i rzym ski nic o nim nie posłyszał; u pisarzy
pogańskich pojaw ia się jego nazw isko dopiero po upływie
całego stulecia, i to tylko z powodu rozruchów , które w y
w ołała jego nauka, albo też z powodu prześladow ania jego
u c z n ió w 2). N aw et w łonie sam ego judaizm u pozostało po
nim wspom nienie bardzo nietrwałe. Filon, który umarł około
50 r., nic o nim nie słyszał. Józef Fiaw jusz, urodzony w r.
37 a układający sw e księgi pod koniec stulecia, zaledwie
w kilku w ierszac h s) w spom ina o jego śmierci, jak o zdarze
niu m ałow ażnem ; śród w szystkich sekt, które wymienia, nie
w ylicza ch rześcijan 4). W Misznie nie spotykam y o nim ża*) Mat. VIII, 5 nast.; Łuk. VII, 1 i nast.; Jan XII, 20 i nast. Porów
Józef Flaw. Ant. XVIII, m, 3.
*) Tacyt, Ann. XV, 44. Swetonjusz, K laudjusz 25.
*) Ant. XVIII, i i i , 3. Ustęp ten jest dodatkiem wprowadzonym przez
ebrzeźcijan.
*) Ant. XVIII, 1; B. J. II, t u i , Vita 2.
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dnego śladu; ustępy obu Gemarr, w których założyciel chrze
ścijaństw a jest wym ieniony, milczą o w szystkiem , co sie
działo do IV czy V wieku »). Głownem dziełem Jezusa było
to ze skupił dokoła siebie gromadkę uczniów , że wpoił dia
m L e z t w ' aniCZ,ly Szaounek ' zasady sw «j nauki. Stw orzyć
m łość, która .n a w e t po śmierci nie przestała go kochać.
oto arcydzieło Jezusa, które ludzi ów czesnych najbardziej
zdum iew ało6). N auka jego do tego stopnia nie z a w trafc
żadnej dogmatyki, ,ż ani jej sam nie spisyw ał, ani też nie
p o leci nikomu spisać. Było się jego uczniem nie dlatego, że
się w to lub w owo wierzyło, ale dlatego, że sie go ko
chało i naśladow ało. W szystko, co po nim zostafo, to kilka
sentencji, przykład, w rażenie, jakie wy wołała jego osobistość.
Jezus me był tw órcą ani dogmatów, ani sym bolów ; prow a
dzi św iat do krainy czystego ducha. Najmniej chrześcijanami
byli z jednej strony owi doktorzy kościoła greckiego, którzy
począw szy od IV wieku pogrążyli chrześcijaństw o w niebezpiecznym odmecie sporów m etafizycznych, z drugiej zaś
strony łacińscy scholastycy średnich wieków, którzy chcieli
w yciągnąć z Ewangielji tysiące artykułów kolosalnej »Sumy«.
Należeć do zwolenników Jezusa i oczekiwać przyjścia króestw a bożego, to tylko znaczyło pierwotnie bvć chrześci
janinem.
Łatw o tedy zrozumieć, dlaczego skutkiem dziwnego
zrządzenia losu chrześcijaństw o czyste jeszcze po upływie
dwudziestu wieków posiada charakter religji powszechnej
i wiecznej. Religja Jezusa jest pod pew nym względem w o
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góle ostatnim w yrazem religjj. Owoc sw obody całkowitej
ducha, w czasie swego pow staw ania w olna od wszelkich
więzów dogm atycznych, przez trzy wieki walcząc za wol
ność sumienia, chrześcijaństw o dziś jeszcze zbiera płody tego
znakomitego początku, choć po swej drodze tyle miało
różnych przypadłości. Aby się odrodzić, w ystarcza mu
wrócić do źródła sw ego. N asze w yobrażenie o królestwie
bożem bardzo się różni od owej wizji, śnionej w obło
kach przez pierw szych chrześcijan. Ale zaszczepione św iatu
uczucie przez Jezusa nie zmieniło się. Szczytny idealizm
pozostanie na zaw sze najw yższym celem życia cnotli
wego, życia bez zmazy. On stw orzył niebo czystych dusz.
w którem to w szystko odnaleść m ożna, czego człowiek na
ziemi napróżno szukał, idealną szlachetność dzieci bożych,
bezw zględną czystość, zupełny brak ziemskiego brudu, w re 
szcie w olność, w ytrąconą z dzisiejszego ustroju społecznego
i uznaną za utopję, a która w całości rozkw itnąć może tylko
w państw ie myśli. Jezus jest arcym istrzem tych w szystkich,
którzy dziś chronić się chcą do tej krainy ideału. On pierw
szy zapowiedział panow anie ducha; on pierw szy powiedział,
jeżeli nie wargam i, to czynem : .królestw o moje nie jest
z tego św iata*. Założenie prawdziwej religji, to wyłącznie
jego dzieło. Po nim pozostała już tylko praca nad tego dzieła
rozwojem i upłodnieniem.
T ym sposobem .chrześcijaństw o* jest niemal rów nozna
czne z »religją«. W szystko, co będzie usiłowało żyć po za
tą dobrą tradycją chrześcijańską, pozostanie bezpłodnem. Je
zus dał ludzkości ieligję, Sokrates filozofię, Arystoteles wie
dzę. W iem y w praw dzie, że już i przed Sokratesem istniała
filozofia a przed A rystotelesem wiedza. Ale dopiero od S o
kratesa i A rystotelesa filozofia i wiedza uczyniły krok na
p rzó d ; co potem pow stało, to na fundamentach przez nich
założonych. T ak sam o i przed Jezusem idea religijna dozna
w ała różnych p izek sz tałceń ; ale wielkie jej zdobycze rozpoiyw ot Jezusa.
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czynają się dopiero od Jezu sa: z drogi przez niego w ytknię
tej, nikt nie zboczył i nie zboczy; on na zaw sze ugrunto
w ał ideę czystego kultu. W tym sensie religja Jezusa jest
nieograniczona. Kościół miał swoje epoki i fazy sw ego roz
w oju; zam knął się w sym bolach, m ających znaczenie cza
sow e; Jezus stw orzył religję absolutną, nic nie w ykluczającą;
do niczego w agi nie przykładał, tylko do jednego uczucia.
Jego symbole nie są zakrzepłym i dogmatami, ale przenośniam i,
które m ożna różnie sobie tłomaczyć. Napróżno szukalibyśm y
w ewangielji tez teologicznych. W szelkie w yznania w iary są
tylko traw estacją idei Jezusa, podobną do scholastyki śred
nich wieków , która podając A rystotelesa za m istrza nad mistrze w dziedzinie idealnej wiedzy, sfałszow ała tylko jego
myśl. Gdyby A rystoteles był świadkiem dysput tej szkoły,
byłby bezw arunkow o potępił jej czczą nau k ę; byłby wziął
stronę w iedzy postępowej przeciw rutynie, uznającej się za
niew zruszony autorytet; byłby na pew no w ziął stronę tych,
którzy w tedy w ystępow ali przeciw niemu. T ak samo rzecz
się m a z Jezusem . Gdyby dziś wrócił n a ziemię, nie stanąłby
po stronie tych, którzy się podają za jego uczniów i n aśla
dowców, którzy w kilkanaście frazesów katechizm ow ych usi
łują zakuć całą religję; ale stanąłby po stronie tych, którzy
nad jego dziełem dalej pracują. Założenie kamienia węgielneg0 __ oto w ieczna chw ała każdej wielkości. Może w dzi
siejszych podręcznikach -fizyki* i -meteorologji* niem a ani
jednego słow a z -fizyki* i -meteorologji* Arystotelesa, a mimo
to on w łaśnie pozostanie tw órcą nauk przyrodniczych. Bez
w zględu na przyszłą formację dogm atów, Jezus pozostanie
na zaw sze tw órcą religji, opartej na czystem u cz u ciu ; k aza
nie na górze pozostanie na wieki szczytem w szystkiego, co
na ten tem at powiedziano. Nie dokona się żadna rewolucja,
abyśm y się w dziedzinie religji nie trzymali tej moralnej i in
telektualnej w ytycznej, u której w ylotu świeci blaskiem n a
czelnym imię Jezusa. W tej też myśli będziemy zaw sze chrze
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ścijanami, choćbyśm y się w e w szystkich poszczególnych pun
ktach oddalili od tradycji chrześcijańskiej daw nych wieków.
A to wielkie dzieło dokonane zostało w yłącznie przez
Jezusa. Aby w zbudzić dla siebie tak ą cześć, musiał być jej
bezw arunkow o godny. Niema miłości bez przedmiotu kocha
nia; on tę miłość budzi; więc nie bylibyśm y nic posłyszeli
o Jezusie, gdyby nie był w szczepił tego uczucia dla siebie
w serca owego entuzjastycznego otoczenia, gdyby nie był
wpoił przekonania, źe jest istotnie dobry i wielki. W ięc mu
siała być w iara, musiał być za p ał, natchnienie, charakter
w pierw szych generacjach chrześcijan, jeżeli na czele tego
ruchu m a stać mąż wielki, olbrzymi. Przy badaniu cudow 
nych dzieł, dokonanych przez potężną wiarę, doznajem y dw o
jakiego w rażenia, szkodliwego dla praw dziw ej krytyki histo
rycznej. Z jednej strony jesteśm y pochopni do uw ażania tych
kreacji za coś nieosobistego; mówi się często o dziele zbiorowem, choć było ono dziełem jednej potężnej woli i jednego
w yższego umysłu. Z drugiej zaś strony chcem y się dopatry
w ać w ow ych tw órcach istot do nas niepodobnych, istot nie
ludzkich. Starajm y się lepiej odczuw ać nieprzebrane skarby
sił natury. Za dni naszej cywilizacji, nad którą czuw a p e
dantyczna policja, nie m am y pojęcia o tym rozm achu duszy,
jaki cechow ał ludzi, którzy istotnie rozwijali się swobodnie.
Przypuśćm y, że dziś gdzieś w pobliżu wielkomiejskiego rozgw aru żyje jakiś pustelnik, który nareszcie z samotni swej
wychodzi, staje w pałacach w ładców i oznajmia im tonem
apodyktycznym bliskość apostołow anego przez siebie prze
wrotu. Na sam ą m yśl czegoś podobnego już się uśmiechamy.
A przecież tak postąpił Eljasz. Ale za dni naszych Eljasz
T esbita nie zaszedłby dalej, jak do bram y wjazdowej Tuillerów. Przemówienia Jezusa, jego sw obodna działalność w G a
lilei, byłaby także czem ś niezwykłem w czasach naszych. T e
wielkie duchy w y k azy w ały w działaniu niesłychaną energię,
lie skrępow ane n aszą tanią uprzejmością, naszem szablono2#*

wem w ytnow aniem , które nas w praw dzie wysubtelnia, ale
też i osłabia. Duchy te w ydają się nam dziś olbrzymami cza
sów bohaterskich, które nigdy nie istniały! Błąd zasadniczy!...
T o by Ji n asi bracia, to byli ludzie naszego w zrostu, czuli i m y
śleli, co my. Ale tchnienie boże było w nich w olne; m yśm y
je natom iast spętali powrozam i m ałostkowości społecznej, sk a
zanej na nieśmiertelność swej przeciętności...
U w ażajm y tedy śmiało Jezusa za najw iększego czło
wieka, jaki istniał. Niechaj nas nie uwodzi nasza przesadna
podejrzliwość względem legendy, która chce nas wciąż trzy 
mać w świecie nadnaturalnym . Życie F ranciszka z A ssyźu
było także jednem pasm em cudów. A czy w skutek tego po
w ątpiew ano w istnienie i działalność jego ? Nie mniemajmy
T dy, że cześć założenia chrześcijaństw a przypada pierwszym
chrześcijanom a nie temu, którego legenda zamieniła w Boga.
Na vVschodzie różnice pom iędzy ludźmi są jaskraw sze, niż
u nas. Nieiaz z zabagnionej atm osfery stosunków w yrasta
charakter zdumiewającej mocy. Jezus nie dokonał sw ego
dzieła przez u czn ió w ; on przerósł ich w szystkich. W szyscy,
z wyjątkiem Paw ła i Jana byli ludźmi bez genjuszu, bez in
wencji. N aw et Paweł nie może się rów nać z Jezusem ; a co
do Jana to na innem miejscu w ykażem y niestety, że postę
powanie jego nie zaw sze było bez zarzutu. Dlatego też ew angielje tak górują nad wszelkiemi pozostałemi pismami Nowego
Testam entu. Dlatego tak czuć ow ą przykrą różnicę, kiedy
się przechodzi od historji Jezusa do historji apostołów. N aw et
ewangieliści, życioryśnicy Jezusa, tak są niezrów nanie niżsi
od niego, że gdy chcą go nam idealizować, tylko go poni
żają. Pism a ich są pełne błędów i sprzeczności. W każdym
niemal w ierszu czuć, że jest m owa o boskiem pięknie, przedstawionem ręką człowieka, który to piękno tylko przez pół
zrozumiał i przerabia je wedle sw ego w yobrażenia. Krótko
mówiąc, życioryśnicy bynajmniej nie wyidealizowali nam cha
rakteru Jezusa, ale przeciwnie raczej go osłabili. Aby ten
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charakter odbudować, krytyka musiała usunąć cały ogrom
sprzeczności, które pow stały w skutek przeciętności umysłowej
jego uczniów . Przedstawili go wedle swoich w yobrażeń i nie
raz go obniżyli chcąc go w yw yższyć.
Zdaję sobie dokładnie spraw ę z tegog że nasz w spół
czesn y sposób myślenia razi niejednokrotnie legenda, która
w ykw itła pod innem niebem, śród innego plemienia, w innych
w arunkach. Z resztą niektóre cnoty bardziej nam przypadaja
do smaku, inne mniej. S zanow ny a łagodny Marek Aureljusz,
albo dobroduszny Spinoza nie wierzyli w cuda i nie popeł
nili całego szeregu błędów, które popełnił Jezus. Z w łaszcza
Spinoza w skutek sam otności, jaką się otoczył, posiadał przew agę nad Jezusem . Dzięki szczególnie łagodnem u sposobowi
przekonyw ania, dzięki bezwzględnej szczerości i bezintereso
w nem u ukochaniu czystej myśli, mogliśmy, poświęcając ży
cie nasze w iedzy, stw orzyć now y ideał etyczny. Ale historja
nie może w sw ych sądach opierać się w yłącznie na szaco
w aniu osobistych zasług. Marek Aureljusz i jego piękne m a
ksym y nie w yw arły poważniejszego w pływ u na dzieje świata.
Pozostaw ił po sobie piękne książki, przeklinanego przez św iat
syna, społeczność w zupełnym rozkładzie. Natomiast Jezus
jest dla św iata m ew yczerpanem źródłem wiecznego odrodze
nia duchow ego. Tłumom nie w ystarcza filozofia; one żądają
św iętości. Owiany urokiem cudow nych legend Apolonjusz
z T jąny, musiał bardziej poryw ać ludzi, niż Sokrates sw ym
chłodnym rozumem. W szak p o w tarzan o : »Sokrates pozosta
w ia ludzi na ziemi; Apolonjusz przenosi ich do nieba; So
krates jest mędrcem, Apoloniusz bogiem« 7). Aż do dni na
szych religja istnieć nie mogła bez ascezy, dewocji i cudów.
Kiedy po Antonidach chciano stw orzyć filozofię religji, mu
siało pow stać »Życie budujące« P ytagorasa i Plotyna, trzeba
') Filostrat: Życie A p o io n ju sza , IV, 2; VII, II; VIII, 7; Eunapes: Ż y 
cie Sofistów , str. 454, 500 ( * y d . Didot).
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było filozofów przemienić w świętych, napełnić ich cnotami,
w strzem ięźliwością, opromienić ich legendą, dać im nadprzy
rodzoną siłę, inaczej następne wieki nie byłyby w nich uwie
rzyły i nie byłyby przed nimi padły n a kolana.
Strzeżm y się tedy okaleczania historji dla zaspokojenia
naszej m ałostkowej drażliwości. A któż z pom iędzy nas P ig
mejów zdobyłby się na coś podobnego, na co się zdobył
szalony Franciszek z A ssyźu lub owładnięta histerją św ięta
T eresa? Niech w iedza wszelkie objaw y anormalne nazyw a
jak jej się podoba; niech głosi, że genjusz jest chorobą m ó
zgu; niech wielkie poczucie etyczne zwie dekadencją; niech
miłość i zapał zalicza do przypadłości neuropatycznych; to
w szystko pozostanie bez znaczenia. Niema bardziej względ
nych pojęć, jak pojęcie chorobliwości i zdrow ia Któż nie
wolałby zostać chorym Paskalem , niż zdrow ym przeciętnia
kiem? Dzisiejsze ciasne w yobrażenia o obłąkaniu uwiodły już
niejednego historyka. Stan, w którym się coś głosi bezświadomie, w którym pow stają myśli, nie regulow ane i nie w y 
w oływ ane przez wolę, grozi dziś zamknięciem w domu obłą
kanych. Dawniej zw ano stan taki proroctwem , jasnowidzeniem.
Św iat dokonał czynów najpiękniejszych w szale gorączki. Stw o
rzenie czegoś wielkiego w ym aga zaw sze naruszenia rów no
w agi istoty, która się na to poryw a.
Nie ulega wątpliwości, że chrześcijaństw o jest czemś zbyt
złożonem, aby mogło być dziełem jednego człowieka. Nad tą
budow lą pracow ała cała ludzkość. Niema tak szczelnie zam u
row anego św iata, do którego nie dotarłby absolutnie żaden
pow iew z zew nątrz. Dzieje ducha ludzkiego są pełne zdumie
w ających synchronizmów, które dowodzą, że najbardziej od
dalone od siebie ułamki plemienia ludzkiego, które się nigdy
ze sobą nie zetknęły, przecież dochodzą do tych sam ych
myśli i w yobrażeń. W XIII wieku uprawiali prawie tę samą
scholastykę Łacinnicy, Grecy, Syryjczycy, Żydzi, M ahometa
nie, od Yorku do S am arkandy; w XIV wieku cały świat po-
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grąża się w m orzu mistycznej alegorji, zarów no we W łoszech,
jak śiód Persów, Indów ; w XVI wieku rozw ija się sztuka
w e W łoszech, na górze Atos, na dw orze wielkiego Mongoła,
choć nie znali się wzajemnie św. Tom asz, Barhebraeus, ra 
bini z Narbony, »Motecalleminowie« z Bagdadu, choć Dante
i P etraik a nie widzieli nigdy żadnego sofi, choć żaden uczeń
szkoły Perugia nie pociągnął do Dehłi. M ożnaby twierdzić, źe
wielkie poruszenia ducha rozszerzają się na całą ludzkość jak
epidemie, przekraczając granice, dzielące ludy od ludów. W y 
m iana idei nie następuje tylko przez książki i obcowanie lu
dzi ze sobą. Jezus naw et z imienia nie znał Buddy, Zoroastra, P lato n a, nie czytał greckich książek, ani buddyjskiej Sutry, a jednak m ożna w nim odnaleść dużo pierw iastków bud
dyzm u, parsyzm u i greckiej mądrości. Płynęło to ukrytemi
strumieniami, było wynikiem owej tajemniczej sympatji, która
w iąże poszczególne odłamy ludzkości ze sobą. Z jednej'strony
wielki człowiek otrzym uje od swej epoki w sz y stk o ; z drugiej
znów strony panuje właśnie nad nią. Jeżeli przeto w ykażem y,
że założona przez Jezusa religja była konsekw encją zjaw isk
poprzednich, to bynajmniej nie zm niejszym y jej w artości; prze
ciw nie w ykażem y tylko, że posiadała wszelkie w arunki i praw a,
aby żyć, że odpow iadał w szystkim potrzebom i popędom lu
dzkiego serca w danej epoce.
Ale czy będzie to sprawiedliwe, gdy powiem y, że Jezus
zaw dzięcza judaizm ow i w szystko i że jego wielkość jest wiel
kością ludu izraelskiego? Nikt bardziej odemnie nie szanuje
tego ludu, który posiadał w yjątkow y dar łączenia w sobie
wszelkich ostateczności dobra i zła. Nie ulega kwestji, że Je
zus w yszedł z łona judaizm u, ale tak, jak Sokrates z pośród
sofistów, Luter ze średnich wieków, Lam m enais z katolicyzmu
a R ousseau z XVIII wieku. K ażdy jest dzieckiem swego wieku
i swej rasy, naw et gdy wchodzi w kolizję ze swym wiekiem
i ze sw ą rasą. Jezus nie jest dalszym ciągiem judaizm u; on
z duchem judaizm u zryw a. On jest symbolem tego zerw ania.
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Gdyby naw et ktoś wątpił, że Jezus nie żywił takich myśli, to
jednak po jego śmierci kierunek ten staje się widocznym w c a łem chrześcijaństwie. Oddalało się ono coraz bardziej od ju 
daizmu. D oskonałość chrześcijańska polegała na ustaw icznym
naw rocie do Jezusa, nie do judaizmu. Nikt przeto nie może
zakw estjonow ać oryginalności założyciela chrześcijaństw a:
nikt się z nim sław ą nie podzielił.
Przyznaję, że okoliczności bardzo pomogły dokonaniu
się tej wspaniałej rew olucji; ale okoliczności w spom agają tylko
to, co słuszne i sprawiedliwe. K ażdy etap rozwoju ludzkiego
posiada uprzyw ilejow aną epokę, w której osiąga doskonałość
instynktow nie i bez trudu. Nie dokona tego potem żadna
głow a mędrca, co w takich czasach zdziałała sam a natura
przez szereg natchnionych genjuszów . Czem był złoty wiek
Grecji dla sztuki i wiedzy, tem była epoka Jezusa dla religji
Społeczność żydow ska znajdow ała się w tak szczególnym
stanie pod względem intelektualnym i moralnym, że czegoś
podobnego nie spotyka się nigdy i nigdzie. Była to istotnie
jedna z ow ych boskich chwil, w których to, co jest wielkie,
pow staje w skutek tajnego działania tysiącznych sił, w których
szlachetne duchy znajdują poparcie, całą pełnię podziw u i sympatję. Świat, uwolniony od ciasnej tyranji drobnych republik
miejskich, używ ał wielkiej swobody. Despotyzm rz}',mski do
piero później dał się fatalnie odczuć; a zresztą do tych oddalon3mh prowincji nie sięgał on tak, jak w środow isku swej
władzy. Nie znano także jeszcze w tedy naszych drobnych
w aśni (które ducha bardziej nękają, niż śmierć). Jezus mógł
pizez trzy lata pędzić życie, które w innjnn ustroju społecz
nym byłoby już ze dw adzieścia razy ściągnęło na niego
uw agę policji. Sam o tylko praw o nasze o nielegalnem leczni
ctwie byłoby rychło położyło koniec jego działalności. Zresztą
ateistyczna rodzina H erodów nie troszczyła się zupełnie o ruch
religijny; pod Asmonejczykami byłby Jezus prawdopodobnie
zaraz po pierw szem wystąpieniu swojem natrafił na różne
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przeszkody. W takich stosunkach społecznych now ator ryzy
kuje tylko życie, o które przecież nie dba ten, kto pracuje
dla przyszłości. W yobraźm y sobie, źe Jezus do 60 albo 70
lat dźw igał na sobie brzemię swej boskości, dopóki nie w y 
palił się w nim św ięty ogień i dopóki się całkiem nie zużył!
Człowiekowi naznaczonem u w szyslko sp rz y ja ; z nieprzezw y
ciężonym zapałem niby za okrzykiem losu kroczy naprzód
ku sławie.
T ę podniosłą postać, która do dziś dnia jeszcze rządzi
losami św iata, m ożem y chyba nazw ać boską, nie w tym sen
sie, jakoby Jezus całą boskość wchłonął w siebie lub (jeżeli
mamy mówić językiem scholastyków ) był jej odpowiednikiem,
ale dlatego, że był osobistością, która śród całego plemienia
ludzkiego najbardziej się posunęła ku boskości. Ludzkość,
brana jako całość, posiada tyle istot niskich i egoistycznych,
że różnią się one od zw ierząt tylko tern, iż egoizm ich jest
obm yślony. Ale z tej ludzkiej szarzyzny i małości strzelają
niekiedy w niebo kolum ny olbrzymów, św iadczące o szlachetniejszem powołaniu. Jezus jest najw yższą z tych kolumn,
ukazującą ludziom, skąd przyszli i dokąd dążyć mają. Natura
skupiła w nim w szystkie sw e najlepsze pierwiastki. Nie był on
bez g rz e c h u ; zw yciężał w sobie te sam e namiętności, z któremi my w alczy m y ; nie pocieszał go żaden anioł zesłany od
Boga, tylko jego w łasne czyste sum ienie; żaden szatan go
nie kusił, chyba tylko ten, który się czai w sercu każdego
z nas. Jak z w iny jego uczniów przepadło dla nas wiele pię
knych cech jego charakteru, tak też praw dopodobnie zaginęła
wieść o jego błędach. Ale nikt bardziej od niego nie wyzwolił
się dla dobra ludzkości z ciasnego sam olubstwa. T ak był
bezwzględnie oddany sw ym myślom, do tego stopnia reszta
była dla niego m ałow ażna, źe w ostatnim okresie życia św iat
przestał poprostu dla niego istnieć. B ohaterska siła woli po
mogła mu zdobyć niebo. Z w yjątkiem jednego chyba S akyaMuni nikt tak stanow czo nie zerw ał z rodziną, z rozkoszam i
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tego św iata, z wszelkiemi troskam i ziemskiemi, jak on. Żył
tylko dla Ojca sw ego i dla misji, którą miał spełnić według
sw ego w yobrażenia.
My, skazani na w ieczne dziecięctwo, na w ieczną niemoc,
nie zbierający nigdy plonu ze sw ych posiew ów , nie ogląda
jący nigdy ow oców naszego trudu, schylm y czoło przed po
dobnymi półbogami. Oni zdołali to czynić, czegośm y nigdy
nie umieli: stw arzać, krzepić, działać. Czy zjawi się jeszcze
kiedy równie tw órczy duch, czy też św iat ma kroczyć dro
gami, które mu kiedyś w ytknęły śmiałe natury tw órców cza
sów starożytnych? Tego nie wiemy. Ale cokolwiek kryje
w sw em łonie tajem nicza przyszłość, nic nie przew yższy
Jezusa. Kult jego będzie się w ciąż odm ładzał; legenda jego
będzie zaw sze budziła łzy w oczach; cierpienia jego poru
najszlachetniejsze serca; w szystkie wieki będą świadcz
że w całem plemieniu ludzkiem człowiekiem największym
Jezus.
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