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Ksi¹¿ka Teologia mêczeñstwa w przepowiadaniu �w. Augustyna sta-
nowi pok³osie pracy doktorskiej ks. Artura Seweryna, kap³ana diecezji sosno-
wieckiej, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Kazimierza Panusia na
Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Paw³a II w Krako-
wie. Poza zwyk³ymi czê�ciami, takimi jak wstêp (s. 5�9), zakoñczenie (s. 267�
273), wykaz skrótów (s. 275�277), bibliografia (s. 279�290), sk³ada siê ona
z piêciu rozdzia³ów oraz aneksu (s. I�LXXV). Obszerna bibliografia w ksi¹¿ce
obejmuje w pierwszym rzêdzie oko³o 140 tekstów �ród³owych �w. Augustyna,
w tym samych jego sermones, z których autor ksi¹¿ki korzysta najbardziej �
wymieniono 125. Pozosta³e pozycje to inne �ród³a staro¿ytne, literatura
przedmiotu, literatura pomocnicza i pomoce leksykograficzne; w sumie jest
to oko³o 400 pozycji.

Autor stawia sobie za cel � jak pisze (Wstêp, s. 8) � znale�æ odpowied� na
pytanie, w jakiej mierze teologia mêczeñstwa rozwijaj¹ca siê w IV i V wieku
chrze�cijañstwa znalaz³a odbicie w kaznodziejstwie biskupa Hippony i w jakim
stopniu ów wielki mówca przyczyni³ siê do rozwoju tej problematyki przez
oryginalno�æ niektórych sformu³owañ, odwagê ujêcia jej wielu aspektów, czy
przez egzegezê niektórych fragmentów Pisma �wiêtego dokonan¹ pod k¹tem
martyrologicznym. Nieco dalej ks. Seweryn podkre�la, ¿e istotnym elementem
jego ksi¹¿ki jest przek³ad niektórych mów �w. Augustyna, co powoduje, ¿e ma
ona tak¿e charakter pracy translatorskiej. Jest to bowiem a¿ 75 stron aneksu.

W rozdziale I zatytu³owanym Kontekst historyczno-literacki przepo-
wiadania �w. Augustyna o mêczeñstwie (s. 11�59) autor przedstawia bardzo
obszernie kult mêczenników i relikwii w staro¿ytnym Ko�ciele oraz literaturê
na temat mêczeñstwa, a nastêpnie daje zarys przepowiadania Augustyna,
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ze szczególnym uwzglêdnieniem jego mów o mêczeñstwie. Rozdzia³y II, III
i IV zatytu³owane s¹ kolejno: Chrystus i mêczeñstwo (s. 61�125), Eklezjalny
wymiar mêczeñstwa (s. 127�186) i Inne aspekty teologii mêczeñstwa
w przepowiadaniu �w. Augustyna (s. 187�241). Dotycz¹ one tych aspektów
teologii mêczeñstwa, które s¹ zapowiedziane w tytu³ach. W rozdziale IV,
mówi¹cym o innych aspektach tej¿e teologii mêczeñstwa, przedstawiona jest
walka z szatanem, nastêpnie ukazane s¹ wezwania moralne kierowane przez
�w. Augustyna do s³uchaczy oraz powi¹zane z mêczeñstwem tematy eschato-
logiczne. W rozdziale V Formalne aspekty przepowiadania �w. Augustyna
o mêczeñstwie (s. 243�273), wyra�nie innym od poprzednich, zaprezento-
wane s¹ m.in. tropy i figury stylistyczne, niektóre kwestie leksykalne i kompo-
zycyjne mów Augustyna, funkcje zapo¿yczeñ z jêzyków obcych, neologizmy
oraz odniesienia do Pisma �wiêtego i do kultury antycznej.

W zakoñczeniu autor zbiera wnioski (jest ich dwana�cie), które � jak pisze
(s. 273) � dowodz¹, i¿ cel badawczy zosta³ w pe³ni osi¹gniêty. Dodaje, ¿e
mo¿na by analizowaæ nie tylko w¹tki podjête w niniejszej ksi¹¿ce, ale równie¿
te, które s¹ rzadsze w twórczo�ci �w. Augustyna, co by³oby ju¿ � jak s³usznie
twierdzi � prac¹ monumentaln¹.

Spo�ród licznych wniosków, które ks. A. Seweryn wyci¹gn¹³, najwa¿niej-
sze wydaj¹ siê dwa: chrystocentryczny oraz eklezjalny wymiar mêczeñstwa,
co zreszt¹ zosta³o podkre�lone tytu³ami dwóch rozdzia³ów ksi¹¿ki.

Na chrystocentryczny wymiar mêczeñstwa autor patrzy zarówno od stro-
ny mêczennika, który przez swe mêczeñstwo nawi¹zuje z Chrystusem jedyn¹
w swoim rodzaju wiê� � trwaj¹c¹ od decyzji oddania ¿ycia a¿ po eschatolo-
giczn¹ nagrodê. Ale wymiar ten widzi tak¿e w powi¹zaniu ze wspólnot¹ wie-
rz¹cych, która (Augustyn przypomina to w okresie ¿ywio³owego rozwoju kultu
mêczenników i ich relikwii) nie mo¿e zapomnieæ, ¿e Chrystus jest pierwszy i to
On ma stanowiæ centrum ich wiary. Autor eksponuje wniosek mówi¹cy o tym,
¿e przez mêczeñstwo powstaje wiê� cz³onków Mistycznego Cia³a z jego G³o-
w¹, co wskazuje na eklezjalny wymiar mêczeñstwa. Przy omawianiu tego
zagadnienia autor, powo³uj¹c siê na liczne wypowiedzi �w. Augustyna, uwypu-
kla przekonanie, ¿e nie ma mêczeñstwa poza Ko�cio³em. W sporach z donaty-
stami biskup Hippony wyra�nie bowiem stwierdza³: Causa facit martyrem,
non poena. Te dwa wnioski � chrystocentryzm oraz eklezjalny charakter
mêczeñstwa � s¹ najwa¿niejsze. Spojrzenie na mêczeñstwo pod tym k¹tem
nie jest wprawdzie czym� oryginalnym (istnieje do�æ obszerna literatura na
ten temat), niemniej autor dochodzi do owych konkluzji na drodze w³asnej
refleksji, dokonuj¹c g³êbokiej analizy mów �w. Augustyna. Nie powtarza
sprawozdawczo tego, co ju¿ wcze�niej napisano, ale do tego, co ju¿ napisano
dodaje owoc w³asnej pracy nad tekstami oryginalnymi.

W koñcowych wnioskach znajduje siê tak¿e wykaz okre�leñ i tytu³ów
Chrystusa, które autor napotka³ w mowach Augustyna i które przytacza³



105Recenzja � Teologia mêczeñstwa w przepowiadaniu �w. Augustyna

w toku narracji, na przyk³ad: princeps martyrum, dux martyrum, rex marty-
rum, imperator martyrum.

Mo¿na mieæ pewne zastrze¿enia do rozdzia³u I: Kontekst historyczno-
-literacki przepowiadania �w. Augustyna o mêczeñstwie. Autor mówi naj-
pierw bardzo du¿o na temat mêczeñstwa, kultu mêczenników i relikwii oraz
�wiadectw literackich na ten temat, by potem przej�æ do faktu g³oszenia kazañ
przez Augustyna oraz do rozró¿nieñ terminologicznych dotycz¹cych jego ko-
�cielnej retoryki. Mo¿na postawiæ pytanie, czy nie lepiej by³o stworzyæ inn¹
strukturê rozdzia³u. Najpierw przedstawiæ �w. Augustyna jako kaznodziejê
i omówiæ tu ogólne kwestie terminologiczne dotycz¹ce przepowiadania, potem
przej�æ do obecnego w przepowiadaniu tematu mêczeñstwa i zaj¹æ siê szcze-
gó³owymi kwestiami terminologicznymi (martyr, martyrium itp.). Z kolei
nale¿a³o � moim zdaniem � wyselekcjonowaæ z bogatego dorobku kaznodziej-
skiego biskupa Hippony mowy o mêczennikach i mêczeñstwie oraz ukazaæ
je na tle historyczno-literackim i tu � ale tylko w ramach t³a � przedstawiæ
krótko kult mêczenników i relikwii oraz rodzaje �wiadectw literackich przed
Augustynem na ten temat. T³o historyczne s³u¿y³oby jednoznacznie przedmio-
towi pracy, tymczasem stanowi ono jakby prawie niezale¿ne opracowanie.

Nale¿y sformu³owaæ jeszcze kilka uwag dotycz¹cych samego t³umacze-
nia tekstów �ród³owych. Trzeba oczywi�cie najpierw podkre�liæ wagê doko-
nania przek³adu. Jest to du¿e osi¹gniêcie autora. Nikt nie mo¿e powiedzieæ,
¿e nie wiedzia³ on, o czym pisa³, gdy podejmowa³ zagadnienie teologii mêczeñ-
stwa, co niestety mo¿na powiedzieæ o tych, którzy pracuj¹ tylko na przek³a-
dach. W t³umaczeniu znajdziemy jednak stylistyczne niezrêczno�ci. Przyk³a-
dem mo¿e byæ nastêpuj¹ce zdanie: �Duch nasz pochwyci³ wielkie i bardzo
godne podziwu widowisko� � w ten sposób autor prze³o¿y³ tekst, który w ory-
ginale brzmi tak: Magnum et multum mirandum spectaculum noster animus
cepit (Sermo 275, 1). Nale¿a³o znale�æ inny polski czasownik dla ³aciñskiego
capere lub skonstruowaæ polskie zdanie zupe³nie inaczej. Konstrukcjê Co-
nversi ad Dominum etc. autor przek³adu oddaje trochê niezrêcznie przez
zwrot: �Zwróceni do Pana�, jakby nie wiedz¹c, ¿e by³o to wezwanie biskupa:
�Zwróæcie siê (czy mo¿e: zwróæmy siê) ku Panu��. Jak wiadomo, na zakoñ-
czenie kazania biskup kierowa³ do s³uchaczy wezwanie, aby na czas sk³adania
Ofiary zwrócili siê w stronê Wschodu albo ku absydzie bazyliki, b¹d� te¿
w stronê krzy¿a. Wystarczy przypomnieæ sobie odno�ny fragment z Ducha
liturgii Josepha Ratzingera czy ju¿ nauczanie samego Benedykta XVI.

Krytykuj¹c trochê niektóre miejsca przek³adu, trzeba jednak tu dodaæ,
¿e ks. Artur Seweryn nie jest filologiem klasycznym. Zreszt¹, aby dokonaæ
dobrego przek³adu, nie wystarczy byæ tylko filologiem, trzeba byæ � w tym
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przypadku � poniek¹d i historykiem Ko�cio³a w staro¿ytno�ci i patrologiem.
Ks. Artur Seweryn jest doktorem teologii w zakresie homiletyki, a pisze ksi¹¿-
kê, analizuj¹c teksty oryginalne, nie za� tylko przek³ady. Trzeba zatem doceniæ
jego translatorski trud, zw³aszcza obecnie, gdy pouczenia Konstytucji Apostol-
skiej Jana XXIII Veterum sapientia i II Soboru Watykañskiego o jêzyku ³aciñ-
skim sta³y siê praktycznie martwe, tak samo jak zachêty Jana Paw³a II na ten
temat, nie mówi¹c ju¿ o papie¿u Benedykcie XVI i tym, co on uczyni³ dla
jêzyka Ko�cio³a. Ksi¹¿ka Teologia mêczeñstwa w przepowiadaniu �w. Au-
gustyna wpisuj¹c siê zatem w dziedzinê badañ nad biskupem staro¿ytnej
Hippony z perspektywy studiów homiletycznych, w istocie rzeczy jest jednak
prac¹ interdyscyplinarn¹; w pewnej mierze wchodzi nawet w obszar literatury
wczesnochrze�cijañskiej jako dyscypliny filologicznej. Przez tê interdyscy-
plinarno�æ ksi¹¿ka nale¿y do prac z szeroko pojêtej dziedziny badañ nad
antykiem chrze�cijañskim.


