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Panegiryki św. Jana Chryzostoma 
De laudibus Sancti Pauli — kwestia struktury

Antiocheński kaznodzieja święty Jan zapisał się w tradycji jako mistrz słowa 
i wyjątkowo wprawny retor, co potwierdza przydomek Chryzostom, czyli Zło- 
tousty. Świadczy o tym także bogaty, choć niekompletny, korpus jego dzieł za
chowany do naszych czasów, który stanowi wciąż przedmiot wielu badań. Wiele 
z tych dzieł nie doczekało się jeszcze przekładów na języki nowożytne, nie po
siadamy także ich szczegółowych opracowań.

Taki los przypadł siedmiu homiliom De laudibus Sancti Pauli wygłoszonym 
przez Chryzostoma w pierwszych latach kapłaństwa w Antiochii1. Stanowią one 
przykład chrześcijańskich panegiryków na cześć świętych, na podstawie któ
rych można badać krasomówcze umiejętności retora, charakteryzującego się 
zdolnościami wybierania toposów literackich i żonglowania nimi w zależności 
od potrzeb. Są one interesujące również ze względu na sposób przedstawienia 
świętego Pawła Apostoła, o którym sam Chryzostom w homilii na 2 List do Ko
ryntian pisze: „Kocham wszystkich świętych, najbardziej jednak Pawła” (por. 
Patrologia Graeca 51,301).

Bibliografia dotycząca omawianych homilii, do której udało mi się dotrzeć, 
wydaje się bardzo uboga. Panegirykami świętego Jana Chryzostoma poświę
conymi Pawłowi zajmowali się Harry M. Hubbell (1924), Augustine Piedagnel 
(1982) oraz Margaret M. Mitchell (2001). Hubbell w swoim krótkim artykule 
Chrysostom and Rhetoric podejmuje temat retorycznych umiejętności św. Jana 
Chryzostoma, które możemy zaobserwować, czytając te homilie. Omawiając

* E-mail: j.szwed.kostecka@gmail.com. Autorka pragnie podziękować prof. dr. hab. 
Kazimierzowi Korusowi za cenne uwagi, które przyczyniły się do powstania niniejszego 
tekstu.

1 Na temat stanu badań nad sposobem interpretacji listów Pawła przez św. Jana 
Chryzostoma pisze w swojej książce Margaret M. Mitchell. Autorka we wstępie 
zauważa, że właściwie nie istnieją szczegółowe prace poświęcone homiliom De laudibus 
Sancti Pauli, chociaż powstało kilka artykułów na temat obrazu Pawła w homiliach 
Chryzostoma i jego interpretacji, jednak nie wywiązała się z tego żadna naukowa 
dyskusja. Zob. M.M. Mitchell, The Heave^l-y Trumpet, John Chrysostom and the Art o f 
Pauline Interpretation, Tubingen 2001, s. 8-18.
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kolejno mowy na cześć świętego Pawła, autor skupia się na elementach pane- 
girycznych, a także podejmuje temat genologii homilii, wspominając elementy 
diatryby. Zatrzymuje się jednak na stwierdzeniu, że są one zauważalne i stoso
wane przez Chryzostoma dowolnie. Z kolei A. Piedagnel we wstępie do wyda
nia bilingwicznego tekstu homilii opublikowanego w serii Sources Chretiennes 
podejmuje temat indywidualnego podejścia św. Jana Chryzostoma do schematu 
panegiryków, jednak sygnalizuje tylko niektóre kwestie i -  moim zdaniem -  nie 
rozwija ich wyczerpująco. Powołując się na starożytnych gramatyków, wydo
był z tekstu Chryzostoma elementy panegiryku i charakterystyczne dla niego 
motywy. Ograniczył się jednak -  podobnie jak H.M. H ubbell- tylko do stwier
dzenia, że Chryzostom stosuje te toposy dowolnie. Najbardziej wyczerpującą 
pracą omawiającą sposób przedstawiania portretu Apostoła jest wydana w 2001 
roku książka M.M. Mitchell The Heavenly Trumpet. John Chrysostom and the 
A rt o f  Pauline Interpretation. Autorka w sposób bardzo systematyczny prezen
tuje portrety duszy i ciała świętego Pawła, które wyłaniają się ze słów świętego 
Jana Chryzostoma. Zauważa w homiliach elementy strukturalne panegiryku, 
jednak głównym celem autorki jest wydobycie z homilii informacji dotyczących 
osobowości Pawła i sposobów malowania przez Chryzostoma słowem portretu 
Apostoła. Wszyscy badacze zgadzają się co do tego, że odnajdujemy w tych 
homiliach elementy panegiryczne, wprowadzane przez biskupa niesystema
tycznie. Kwestie struktury homilii Jana Chryzostoma zostały także omówione 
w artykule Manlio Simonettiego Sulla struttura dei panegyrici di San Giovanni 
Crisostomo (1953). Uczony prezentuje w nim toposy panegiryczne stosowane 
przez Chryzostoma w pochwałach świętych i męczenników. W  swojej analizie 
pominął jednak panegiryki poświęcone świętemu Pawłowi, co warte jest uzu
pełnienia.

Celem tego artykułu jest ukazanie homilii De laudibus Sancti Pauli na płasz
czyźnie retorycznej, omówienie kwestii schematu panegiryku i próba odpowie
dzi na pytanie, w jaki sposób święty Jan Chryzostom korzystał ze schematu 
mów pochwalnych przekazanych w podręcznikach gramatyki przez starożyt
nych retorów. Postaram się także odnaleźć cechy charakterystyczne panegiry- 
ków kaznodziei z Antiochii.

Wszystkie greckie cytaty panegiryków pochodzą z tekstu krytycznego wyda
nego w 1982 roku w serii Sources Chretiennes przez A. Piedagnela2. Natomiast 
ich tłumaczenia są mojego autorstwa.
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2 Homilie cytuję, używając skrótu Hom. i podając numer homilii i paragraf wg wydania 
A. Piedagnela.



Struktura panegiryku

Pochwała stanowi główny gatunek epideiktycznej retoryki (Lausberg 2002: 
135)3. Jej dialektycznym odpowiednikiem jest nagana. Na pochwałę zasługuje 
to, co piękne, a na naganę to, co brzydkie. Mowa epideiktyczna stanowiła czę
sto ćwiczenie retoryczne, w którym mówca chciał pokazać swoje umiejętności 
publiczności, a jej zadaniem było ocenienie artyzmu mowy, a nie zaś samego 
jej tematu i zawartości (Lausberg 2002: 134-135). Według Arystotelesa mowa 
odnosi się do teraźniejszości,，̂gdyz wszyscy zazwyczaj chwalą lub ganią to, 
co aktualnie istnieje, niekiedy jednak korzystają z przypomnienia przeszłości 
i z przypuszczeń na temat przyszłości”, a jej celem jest szlachetność lub niego- 
dziwość, temu wszystko jest podporządkowane. Dla Arystotelesa właściwa po
chwała odnosi się do tego, co piękne (Arystoteles 1988: 76). Można powoływać 
się na czyny chwalonej osoby, które będą dowodami i potwierdzeniem, a także 
na okoliczności, w których zaistniały, aby je  uwiarygodnić.

Szczegółowych opracowań teoretycznych na temat mów pochwalnych do
starczyli nam późniejsi gramatycy greccy. W  tym artykule powołuję się na 
trzech autorów: Teona z Aleksandrii, mówcę z I wieku po Chrystusie, auto
ra pierwszego zachowanego podręcznika przeznaczonego dla uczniów retoryki 
Προγυμηα^ματα; Menandra Retora, mówcę żyjącego w III wieku po Chrystusie, 
autora dzieła Π^ρι ^^ιδ^ικτικωη; oraz na Aftoniosa, który żył w wieku IV po 
Chrystusie, a jest autorem istotnym, ponieważ podobnie jak Jan Chryzostom był 
uczniem sofisty Libaniusza i pozostawił pracę Προγυμια’σματα, w której opisał 
14 różnych ćwiczeń retorycznych, wśród nich enkomion (Spengel 1854: 35-40).

Zdaniem najstarszego z nich, Teona, „Enkomion jest to mowa ukazująca 
wielkość czynów pod względem cnoty i innych zalet określonej osoby” （Spengel 
1854: 109). Wyróżnia on trzy rodzaje utworów pochwalnych: ¥γκω’μιοレ- po
chwała żyjących, υ\χηος -  pochwała bogów, ę p n m fo ę  -  pochwała zmarłych 
(Spengel 1854: 109). Menander Retor dodatkowo rozróżnia pochwałę καθαροί^ 
€γκω’μιοιη pisaną długo po śmierci człowieka, oraz παθητικοί^ €γκω’μωιη pisa
ną tuż po śmierci (Spendel 1856: 419). Rzymski retor Kwintylian przedstawia 
cztery grupy przedmiotów pochwały i nagany. Są to bogowie, ludzie, zwierzęta 
oraz przedmioty nieożywione (Quintilianus III 7, 6). Również Menander wyróż
nił cztery stopnie pochwały: a) to, co powszechnie uważa się za dobre, godne 
pochwały, jak bóg albo inne dobro; b) pochwała złych mocy i oczywistego, wi
docznego zła; c) coś, co w części zasługuje na pochwałę, a w części na naganę;
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passions des martyrs et les genres litteraires, Bruxelles 1966; R. Aisrain, L ’hagiographie. 
Ses sources, ses methodes, son histoire, Poitiers 1953.
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d) żartobliwa pochwała rzeczy, które na pochwałę nie zasługują, na przykład 
nieurodzajna, sucha i piaszczysta ziemia (Spengel 1856: 420)4.

Teon, Menander i Aftonios podali także podstawowe elementy strukturalne, 
które musiały się w takiej pochwale znalezc. Pierwszy z nich w swoim dzie
le wyszczególnił trzy rodzaje mów pochwalnych, zwracając jednak uwagę, iż 
wszystkie one mają ten sam plan (Spengel 1854: 109-112), a ich przedmiotem 
mają być ta  οίγαθά^ które mają odnosić się do duszy, ciała oraz do tego, co po
chodzi spoza człowieka, co jest niezależne od niego (Spengel 1854: 109-110). 
Pochwała powinna rozpoczynać się od wstępu (προοήηοι)), następnie powinna 
przedstawiać fakty z życia danej osoby: szlachetne urodzenie (^υ’γ ύ ^ ά ) ,  zac
ność miasta, narodu, życia obywatelskiego (ή m e  polewę καί ぎθレους και 
πολίτ^ί^ς αγαθής, ή de γα ^ω レ καί τω~レ αΙΛωレ οικαωι), ponadto wychowanie 
( ρ ϋ ) ,  przyjazn (φιλίά), chwała {601,0), władza (οίρχή), bogactwo (πλούτος), 
posiadanie dzieci (αυ^ακηίι,), szczęśliwa śmierć (αν^αηασίίχ). Kolejne informacje 
mają dotyczyć ciała chwalonej osoby: jej zdrowia, piękna i wrażliwości (του" de 
σω’μ α Ό  Ο σ α  ύ γα ’α, ι’σχυ’ς, κα^λος, αυίΖίσθήσίοί). Kolejną część stanowią przy
mioty duszy i szlachetne cechy charakteru (Spengel 1854: 110-111). Najważ
niejszą część stanowią piękne czyny i okoliczności, w jakich zostały one doko
nane (Spengel 1854: 109-112). Zdaniem autora warto zaznaczyć także kwestie, 
które pozornie nie przynoszą ludziom sławy, jak niskie pochodzenie, nieznane 
miasto czy wykonywany zawód, ponieważ to wszystko pozytywnie wpływa na 
przedstawienie powszechnie docenianych cech człowieka, pozwala dodatkowo 
je  uwypuklić i podkreślić wielkość chwalonej osoby, ponieważ „Cnota najlepiej 
rozbłyska na tle niepowodzeń” (μα^ίστα γα/D Ον τοίς α’τυ χ ή μ α σ ι ακλαιιπαι ή 
Ο ττή; Spengel 1854: 112).

Podobny schemat odnajdziemy u Menandra przedstawiającego elementy istot
ne w pochwale władcy (βασιλικοί； λόγοξ). Wskazuje on na takie elementy: wstęp 
(προοίηοι), ród (γΟος), pochodzenie (γΟ α ις), charakter (φυ’σ ις , wychowanie 
(ανατροφή'), wykształcenie (παί6αίι^, zwyczaje (Ο ππή^ίμα), piękno ciała (το 
του σω’ματος κα^λος), piękno duszy (ή τής ψυχής ぎυφυώ). Za najistotniejszą 
część uważał on tę, która dotyczyć miała czynów (το de μά μστον καφα^αι,ον 
τω ν αγκωμιαστικων e i h  α ί πρα/̂ αις). Po tym następowały elementy, których 
nie znajdziemy u Teona: porównanie (σι/γκρισις  chwalonej osoby z tymi, którzy 
żyli wcześniej, i modlitwa do bogów (Spengel 1856: 419-422).

Plan enkomionu przedstawił w swojej pracy także Aftonios, wskazując ele
menty podobne do wymienionych u omówionych już retorów. Należało wspo
mnieć: ród (γα^ος) z podziałem na naród (Οθ^ος), miasto (πατρίζ), przodków

4 W literaturze klasycznej odnajdziemy takie przykłady panegiryków, jak: epitafium 
Peryklesa w dziele Tukidydesa Wojnapeloponeska, II 35-46; pochwała Heleny autorstwa 
Gorgasza, będąca jednocześnie jej apologią; o panegirykach Lukiana z Samosat pisał 
Tadeusz Sinko w artykule Nowa forma enkomion u Lucjana z Samosat, „Eos”，t. 44 
(1950), s. 3-14. Wymienia tam przykłady mów pochwalnych Lukiana, m.in. Pochwałę 
muchy, Pochwałę ojczyzny, Pochwałę Demostenesa.



(πρόγονοί), rodziców (nare^eę) i wychowanie (αι^ατροφη,)) z wyszczególnionymi 
zwyczajami (ώπτηδΕί/μαΟ), umiejętnościami (で‘χη ι)  i prawami (レο’μο). Po nich 
następowała najważniejsza częsc, chwaląca czyny (π ρ ο ίξ )  będące dziełem cia
ła, duszy i losu, zestawienie (ρυ’γκρισιξ) z inną osobą i zakończenie, które mogło 
też być modlitwą (e) τα ώ τίο γοレ υ̂<ξη μαλλοη προση’κοιτά).

Odnajdujemy stałe motywy przewijające się przez dzieła retorów pochodzą
cych z różnych epok, choć nie zawsze w takiej samej kolejności. Schemat przed
stawia się następująco:

a) προοίμιοレ- wstęp,
b) γέηος -  ród,
c) /θ^ος, πολις, π α τρ ίς -  lud, miasto, ojczyzna,
d) φυοις -  charakter,
e) ώ α ψ ο φ η ’ν  -  wychowanie,
f) π ρ ο ίξ )  -  czyny stanowiące, według Menandra i Aftoniosa, najważniejszą

część,
g) / '^ ί^ο γο ς-  zakończenie.
Wszystkie te elementy wymienione zostały przez wspomnianych powyżej re

torów. Ponadto możemy wyszczególnić motywy, które nie występują u wszyst
kich:

a) piękno ciała (το του σώματος κα^λος) -  Teon i Menander polecają także, 
aby kilka słów poświęcić na pochwałę ciała, czego nie odnajdziemy u Af- 
toniosa,

b) zwyczaje {/τητηδα/μαΓΟ) -  nie wspomina o nich także Teon,
c) porównanie (συ^κρίοίζ) -  element ważny w zakończeniu w schemacie Me- 

nandra i Aftoniosa, nie występuje jednak u Teona,
d) Menander i Aftonios polecają w zakończeniu umieścić modlitwę, o czym 

nie wspomina Teon,
e) on z kolei bardzo rozbudował pierwszą część, w której oprócz rodu, miasta, 

pochodzenia wymienił chwałę, władzę, bogactwo,
f) Aftonios z wychowaniem łączy zwyczaje, umiejętności i prawa.
Schematy Menandra i Aftoniosa są do siebie zbliżone. Występują w nich ele

menty, których nie znajdziemy u Teona. Jako że Aftonios, podobnie jak Chry
zostom, był uczniem Libaniusza, sądzę, że w analizie jego panegiryków De 
laudibus Sancti Pauli należy uwzględnić proponowane przez niego elementy 
w oparciu o następujący schemat:

a) προοι)αοレ- wstęp,
b) γ/ηος -  ród,
c) € θ ο ς , πολις, π ο ίψ ις -  lud, miasto, ojczyzna,
d) σώμα -  ciało,
e) φυοις -  charakter,
f) α^ατροφη -  wychowanie,
g) ώ α ν η δ /ίμ α ο ί-  zwyczaje, umiejętności,
h) πρα))/ίς -  czyny,
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i) σ ι / γ κ ρ α ς -  porównanie,
j) ώη'λογος— zakończenie zawierające modlitwę.
Podczas lektury panegiryków świętego Jana Chryzostoma postawiłam sobie 

pytanie: czy autor wiernie podążał za tego typu schematem? Czy odnajdzie
my w jego homiliach wszystkie elementy wymienione przez starożytnych reto
rów? Czy też biskup z Konstantynopola raczej wybierał tylko niektóre motywy, 
w jego ocenie uznane za godne wymienienia w homiliach? Aby znaleźć od
powiedź na powyższe pytania, przedstawię kolejno siedem homilii, zwracając 
uwagę na wymienione elementy strukturalne, nie pomijając jednak treści pane- 
giryków.

De laudibus Sancti Pauli I

We wstępie Chryzostom zdradza temat swojej homilii, którym jest pochwała 
duszy Pawła posiadającej wszystkie cnoty. Nazywa ją  naczyniem wybranym, 
w które obficie wlał dary Duch Święty (Hom. 1.1). Następnie Chryzostom, jakby 
wątpiąc w swoje umiejętności, bojąc się, że nie sprosta postawionemu sobie za
daniu, zastanawia się: ” Jaka mowa jest odpowiednia, aby mówić o jego cnotach? 
Albo jaki język będzie odpowiedni dla jego pochwały?” (Hom. 1.1). Ten sposób 
rozpoczynania mowy znany był starożytnym mówcom, zakłopotanie (αττοο^ησίς) 
zalecał mówcom także Menander Retor (Spengel 1856: 368-369)5. Chryzostom 
nie obawia się jednak porażki, uważa, że najwyższą pochwałą jest, gdy wszyst
kie zasługi świętego Pawła przewyższają umiejętności krasomówcze (Hom. 1.1). 
Jan, wygłaszając pierwszą homilię, skupił się na przedstawieniu owych dobrych 
cech. We wstępie homilii czytamy: „Od czego stosownie byłoby zacząć pochwa
łę? Od czegóż innego, jak nie od tego, co podstawowe, a więc od pokazania, że 
posiadał zalety wszystkich? (δ^Γζ^ί ta  άττώηωリ αγαθα1,^^ (Hom. 1.2). W  ten 
sposób zdaje się odnosić do wspomnianej wyżej definicji panegiryku.

Następnie przechodzi do uzasadnienia tej tezy, przywołując przykłady osób 
ze Starego Testamentu i przykład świętego Jana Chrzciciela z Nowego Te
stamentu. Cała homilia jest zbudowana na podstawie strukturalnego elemen
tu συ’γκρΐ·σις, aby w ten sposób pokazać wyjątkowe cechy osobowości Pawła 
(φυ’σις)6. Porównuje go z Ablem (Hom. 1.4), Noem (Hom. 1.5), Abrahamem 
(Hom. 1.6), Izaakiem (Hom. 1.7), Jakubem (Hom. 1.8), Hiobem (Hom. 1.10), 
Dawidem, Eliaszem i Janem Chrzcicielem (Hom. 1.14). Ostatnią część stanowi

5 Jak zauważył Manlio Simonetti, w ten sposób często rozpoczynali swoje panegiryki 
święty Bazyli Wielki oraz święty Grzegorz z Nazjanzu (Simonetti 1953: 160-162).

6 Słusznie zauważył Thomas E. Ameringer, mówiąc o tej homilii, że jest ona doskonałym 
przykładem na zastosowanie hiperboli w twórczości Chryzostoma (Ameringer 1921: 40).



porównanie Pawła z aniołami (Hom. 1.15). Chryzostom skupił się w tej homilii 
na odmalowaniu portretu duszy świętego Pawła, aby ukazać cnoty, które Apo
stoł posiadał w stopniu najwyższym, od tych ludzkich cech aż po anielskie po
słuszeństwo.

W  zakończeniu Chryzostom wzywa do naśladowania Pawła, zaznaczając, że 
niepodejmowanie tego wyzwania może sprowadzić na ludzi potępienie. O takiej 
formie zakończenia pochwały zmarłych, tak zwanym ώητοίφιος, pisał Menander 
Retor (Spengel 1856: 421). Wyrażając nadzieję, że przez to naśladownictwo słu
chacze dostąpią tych samych dóbr, co Paweł, biskup kończy homilię doksologią.

Homilia ta jest dopracowana strukturalnie, Chryzostom podąża wiernie za 
obranym we wstępie tematem. Korzysta ze znanych mu toposów retorycznych 
(ώΟρησ^ς, συ^κρίσίς), chcąc w ten sposób ukazać wyjątkowe cechy Pawła i za
chęcić do naśladowania go.
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De laudibus Sancti Pauli II

Drugą homilię Chryzostom rozpoczyna słowami: „Czym zatem jest człowiek, 
jak wielkie jest szlachetne pochodzenie naszej natury, do przyjęcia jak wielkiej 
cnoty jest zdolna ta istota -  pokazał najlepiej ze wszystkich ludzi Paweł” (Hom.
2.1).W  zdaniu tym użył słów: „η τη(； φυσ^ωζ\ Zgodnie z klasyfika
cją Teona „szlachetne pochodzenie” m a stanowić jeden z pierwszych elementów 
pochwały. Ludzką naturę uczynił Chryzostom przedmiotem laudacji w drugiej 
homilii zadedykowanej św. Pawłowi. Apostoł bowiem posłużył kaznodziei jako 
wzór człowieka, który najlepiej wykorzystał cnoty ludzkiej natury.

W  kolejnych zdaniach しhryzostom zdaje się odrzucać inne elementy, które 
winny stać się częścią pochwały: „Ponieważ nie otrzymał innej natury, ani nie 
stał się uczestnikiem innej duszy, ani nie zamieszkał innego świata, ale dorastał 
na tej ziemi, w tym kraju, wśród praw i zwyczajów, a przewyższył wszystkich 
ludzi żyjących, odkąd ludzie istnieją” (Hom. 2.1). Wymienione zostały takie ele
menty strukturalne, jak: natura (φυ’σし j), dusza (ψυχη’1), świat (κουμος), wycho
wanie (τράφ^σθοόΐ), ziemia (χωρα), prawa (リο’μοί), zwyczaje (^θη). Jednak nie jest 
celem Chryzostoma, aby z ich pomocą pokazać wyjątkowość Pawła, ale jego 
„zwyczajność”. W  homilii tej stara się podkreślić przede wszystkim zapał Apo
stoła (προθυμιΟ), chcąc przekonać wiernych, że to ta cecha pozwoliła Pawłowi 
dokonać tak wielu wspaniałych czynów i przyczyniła się do jego świętości,a nie 
jego pochodzenie i wykształcenie.

W  dalszej części Chryzostom odnosi się do tego, co było dla Pawła najważ
niejsze, a mianowicie, że chciał podobać się Bogu (Hom. 2.4). W  tym miejscu 
Jan zwraca się do fikcyjnego rozmówcy i ponownie odrzuca to, co często było 
elementem pochwały, a więc miasta (ποίί^ζ), ludy (eOurf), królów (βασίλ^Γ^,
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wojska (στρατο/π^δα), bogactwa (χρη/̂ ατα), władzę (δυηαστβίί^ς), ponieważ szczy
tem szczęścia dla Pawła było posiadanie miłości Chrystusa, a za największą karę 
uważał nieosiągnięcie tej miłości (Hom. 2.5). Kaznodzieja rozwija ten temat, 
przeciwstawia miłość Bożą powszechnie szanowanym wśród ludzi dobrom i po
kazuje, jak wielkie miała ona znaczenie dla Apostoła.

Chryzostom szuka w dalszej części odpowiedniego porównania dla duszy Pa
wła. Czy właściwsze byłoby zestawienie z diamentem, czy ze złotem? (Hom. 
2.7). Taka forma συ’γκρΐ·σΐ·ς jest właściwie budowana na zasadzie oksymoronu, 
kaznodzieja porównuje lekkość i subtelność duszy z ciężarem i twardością złota 
czy diamentu. Po czym przechodzi do następnego porównania Pawła, tym ra
zem z aniołami. Chociaż złączony z ciałem, dorównywał istotom bezcielesnym 
- jak archaniołowi Michałowi powierzono naród żydowski, tak Pawłowi cały 
świat (Hom. 2.8).

W  zakończeniu homilii Chryzostom wzywa słuchaczy do naśladowania Apo
stoła. Nie można poprzestawać na wpatrywaniu się w cnotliwe czyny Pawła, 
trzeba też podziwiać siłę jego woli. Homilię kaznodzieja kończy doksologią.

Słusznie zauważyła M.M. Mitchell, że drugi panegiryk z cyklu De laudibus 
S. Pauli stanowi raczej filozoficzną rozprawę na temat ludzkiej natury (Mitchell 
2001: 152). W  jej centrum stoi Paweł i jego zapał (προθυμία). Kaznodzieja jak
by celowo odrzucił niektóre z charakterystycznych dla panegiryków elementów, 
skupiając się na przedstawieniu Pawła, który nie różnił się od innych ludzi, po
siadał tę samą naturę, ale odznaczał się cechami, które pozwoliły mu lepiej nad 
nią zapanować.

De laudibus Sancti Pauli III

Na początku trzeciej homilii powraca kwestia naśladowania świętego Pawła 
i w ten sposób Chryzostom kontynuuje myśl, którą zakończył drugą homilię. 
Kaznodzieja przywołuje słowa Apostoła z 1 Listu do Koryntian: „Bądźcie na
śladowcami moimi, jak ja  jestem naśladowcą Chrystusa” (1 Kor 1 1 ,1 ),a także 
z Listu do Efezjan: „Bądźcie naśladowcami Boga jako ukochane dzieci” (Ef 5, 
1 ).Sięgając po element φι/σ^ς, Chryzostom pokazuje, że to, co umożliwia Pawło
wi znajdowanie się blisko Boga, to miłość (α^α^η). I to ona stanie się głównym 
tematem tej homilii.

Święty Jan porównuje Pawła z Jeremiaszem, obrońcą grzeszników (Hom. 3.4). 
Nazywał go „najłagodniejszym” w stosunku do Żydów i do pogan, tę łagodność 
pokazał w swoich listach, a także poprzez swoje czyny ( π ρ ο ίξ ί，: „Widzisz tę 
duszę, która przekroczyła całą ziemię? Spodziewał się, że przedstawi każdego 
człowieka. I jego część, i wszystkich ich przedstawił. Ponieważ sam zrodził cały 
świat, tak był zaniepokojony. Służył, głosił Ewangelię, obiecywał, modlił się,



zaklinał, odstraszał złe duchy, przepędzał prześladowców, przez obecność, przez 
listy, przez słowa, przez czyny, przez nauki, przez swój przykład podnosił upad
łych, umacniał tych, którzy powstali, budził leżących na ziemi, leczył załama
nych, namaszczał gnuśnych, groził wrogom, srogo spoglądał na przeciwników” 
(Hom. 3.6). Kolejny raz Chryzostom łączy ze sobą te dwa elementy, poprzez po
chwałę czynów Apostoła uwydatnia jego cechy charakteru. Odnajdujemy w ta
kim postępowaniu retora nawiązanie do zasady Teona (Spengel 1865: 112).

Chryzostom uważa, że Paweł posiadał cnotę miłości w najwyższym stopniu, 
„płonąc gorliwiej niż ogień”, dla niego w przykazaniu miłości streszczały się 
pozostałe przykazania (Hom. 3.9). Na zakończenie Chryzostom mówi: „Skoro 
miłość jest początkiem i końcem, i wszelkimi dobrami, naśladujmy w niej Paw
ła” (Hom. 3.9). Po tym podsumowaniu Chryzostom ponownie wzywa do naśla
dowania miłości Apostoła, bo dzięki niej „stał się tym, kim był” (Hom. 3.10).

Homilia ta wydaje się kontynuacją homilii drugiej, gdyż już we wstępie ka
znodzieja wraca do tematu, którym zakończył drugą homilię, czyli do naśla
dowania Pawła7. Skupia się w nim na pokazaniu najważniejszej jego zdaniem 
cnoty Apostoła -  miłości.
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De laudibus Sancti Pauli IV

Kolejna homilia wygłoszona została najprawdopodobniej w dniu, w którym ob
chodzono święto Apostoła, na co miałyby wskazywać słowa: „Błogosławiony 
Paweł zgromadził nas dzisiaj” (Hom. 4.1). Rozpoczyna się od przywołania hi
storii nawrócenia Pawła w drodze do Damaszku, pochodzącej z Dziejów Apo
stolskich (Dz 9 , 1-19)8. Biskup rozpoczyna od tego tematu, chcąc pokazać m o
ment nawrócenia jako najważniejszy w życiu Pawła, a w ten sposób skłonić 
słuchaczy do pójścia jego śladem.

Sporo uwagi poświęca kwestii wiarygodności Pawła i prawdziwości głoszo
nej przez niego nauki. Pokazuje przykłady ludzi, którzy nie odpowiadali na we
zwanie Boga: „Wielu, chociaż widzieli inne, większe cuda, ponownie odwróciło 
się od Boga, i w Nowym, i w Starym Testamencie. Tak Judasz, Nabuchodono- 
zor, Elimas (por. Dz 13), Simon, Ananiasz, Safira (por. Dz 5,1-11), cały lud 
izraelski. Ale nie Paweł” (Hom. 4.2).

7 Zob. Mitchell 2001: 159.
8 Pewnym uproszczeniem jest jednak stwierdzenie Silvera Dagemarka, którego zdaniem 

Chryzostom podkreśla w niej wyjątkowe wezwanie Pawła, które doprowadziło go 
do Rzymu, zob. S. Dagemark, Panegyrical Elements in Some Fathers’ Hagiographic 
Descriptions o f Peter’s and Paul’s Lives in Rome, [w:] Pietro e Paolo. Il loro rapporto 
con Roma nelle testimonianze antiche, XXIX Incontro di studiosi del 'antichita cristiana, 
Roma, 4-6  maggio 2000 (Studia Ephemeridis Augustinianum 74), Roma 2001, s. 213.



200 I Joanna Szwed-Kostecka

Głównym tematem homilii jest potęga głoszonego słowa (Hom. 4.15), którą 
potwierdza sukces ewangelizacji pogańskiego świata. Chryzostom ukazuje Pa
wła jako człowieka niebojącego się niczego, odważnie rzucającego się w ogień, 
stado wilków (Hom. 4.17), pokazuje też moc głoszonego przez Pawła kerygmatu 
(Hom. 4.18), zestawia jego słowa ze słowami greckich filozofów, aby pokazać 
Grekom, jak wielka była siła nauki Apostoła (Hom. 4.19).

A prawdziwość tych czynów sama rozgłasza to wszystko. I niepotrzebne są mowy i sło
wa, ponieważ świat wydał głos ze wszystkich stron: z miast, pól, ziemi, morza, z za
mieszkanych i niezamieszkanych części świata, ze szczytów gór. I nawet pustynia nie zo
stała pozbawiona udziału w tym dobrodziejstwie, ale Pan napełnił ją  najlepiej dobrami, 
które niosąc z nieba, przybyły do nas, przez język Pawła, przez łaskę jemu daną. Skoro 
posiadał zapał godny tego daru, rozbłysła obfita łaska i wiele z tych rzeczy, które wspo
mnieliśmy, dokonane zostały przez jego język (Hom. 4.20).

Chryzostom w zakończeniu nawołuje do naśladowania świętego Pawła i do 
współzawodniczenia z nim (Hom. 4.21). Przypomina, że „takie samo jest w nim 
ciało, jak i w nas, takie samo wychowanie i taka sama dusza” (Hom. 4.21). Naj
ważniejsza jest jednak decyzja woli. W  ostatnich już zdaniach Chryzostom wzy
wa do oczyszczenia, aby otrzymać łaskę i udział w dobrach. Na koniec znów 
pojawia się doksologia, w której Jan chwali łaskę i miłość Chrystusa.

Chociaż w homilii tej Chryzostom zdaje się odchodzić od schematu pochwa
ły, zajmując się aspektem prawdziwości głoszonej nauki, na tym tle przedstawia 
sylwetkę Apostoła, który wniósł swój wkład w jej rozpowszechnienie. Kazno
dzieja, ukazując wspaniałość Pawła, wykorzystuje jego osobę jako dowód na 
prawdziwość głoszonej nauki Chrystusa. Jak zauważył A. Piedagnel, istotnym 
tematem tej homilii jest tajemnica krzyża, który był uważany za hańbę i poraż
kę, ale jego oddziaływanie było ogromne (Piedagnel 1982: 30).

Znajdujemy jednak w tej homilii pewne panegiryczne elementy strukturalne. 
Za nietypowy sposób przedstawienia elementu γ^^ος moglibyśmy uznać m o
ment nawrócenia jako ponowne narodzenie do nowego życia z Chrystusem, od 
którego Chryzostom rozpoczyna homilię9. Jan, zaznaczając, że Paweł został wy
brany przez Boga, ale Jego wola nie została Apostołowi narzucona, zwraca się 
do słuchaczy: „Niech nikt, słysząc to, nie uważa, że to wezwanie wiązało się 
z przymusem” (Hom. 4.2).

W  dalszej części homilii Chryzostom sięga po dwa inne elementy panegi
ryczne. Zastanawiając się, skąd pochodzi tak wielka siła Chrystusa i krzyża, 
pokazuje, że nie był On ani magiem, ani oszustem, ale posiadał moc, jakiej 
nie miał nikt inny. Tchnął ją  w wytwórcę namiotów (σκηι^οττοίο’ς, Hom. 4.10).

9 Podobny zabieg zastosował Chryzostom w panegiryku na cześć św. Lucjana, o czym 
wspomniał w swoim artykule M. Simonetti. Na pytania o pochodzenie, ojczyznę, 
umiejętności, zadawane przed sądem, święty odpowiadał: „Jestem chrześcijaninem”, co 
autor artykułu tłumaczy tym, że dla chrześcijan ojczyzną było niebo, rodzicami -  święci, 
a ich działanie ma na celu jedynie życie w niebie (Simonetti 1953: 167-168).



Antiocheńczyk, pokazując mało znaczący zawód Pawła, stara się podkreślić 
wielkość jego późniejszych czynów. Kaznodzieja stosuje w tym miejscu dwa 
elementy strukturalne: α'^ίτηδ^υιιατα, który -  jak zauważył w swoim artykule 
Manlio Simonetti -  jest wykorzystywany przez biskupa sporadycznie (Simonet- 
ti 1953: 169). Chryzostom chwali Apostoła za wykonywany przez niego zawód: 
„Człowiek, który stał na agorze, zajmował się obróbką skóry, a miał takie zna
czenie, że doprowadził do prawdy Rzymian, Persów, Indów, Scytów, Etiopów, 
Sarmatów, Partów, Medów, Saracenów i wszystkie plemiona ludzi w niecałe 
trzydzieści lat” (Hom. 4.10). Kaznodzieja wykorzystuje także element struktu
ralny ανατροφή (wychowanie), mówiąc:

Jak człowiek, który bywał na agorze, pracował w warsztacie z nożem w ręce, takie rzeczy 
obmyślił i innych przekonał, ludy, miasta, krainy, nie popisał się siłą wymowy, przeciw
nie, był niewykształcony? Posłuchaj, jak mówi zawstydzony: „Choć bowiem niewprawny 
w słowie, to jednak nie jestem pozbawiony wiedzy” (2 Kor 11,6) (Hom. 4.10).
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De laudibus Sancti Pauli V

Rozpoczynając piątą homilię słowami: „Gdzie więc są ci, którzy oskarżają 
śmierć i mówią, że to ciało jest skazane na cierpienie i stanowi dla nich przemi
jającą przeszkodę na drodze do cnoty?” (Hom. 5.1), Chryzostom przechodzi do 
tematu ciała (σωμα), aby w dalszej części homilii odpowiedzieć na zarzuty ludzi 
skarżących się na śmierć i na słabość swoich ciał, które uniemożliwiają im dą
żenie do cnoty. Jako przykład osoby, która doskonale walczyła z tymi trudnoś
ciami, podaje świętego Pawła, który codziennie zmagał się ze swoją cielesnoś
cią. „Zastanów się nad Pawłem, a zobaczysz, że nasza śmiertelność przyniosła 
nam wielką korzyść” (Hom. 5.1). Chryzostom pokazuje, że śmiertelna natura 
człowieka nie stoi na jego drodze do cnoty, ale w zdobyciu jej przeszkadza du
sza tchórzliwa i ospały zapał (ψυχή μαμαλακι,σμα^ή, διαι^οια ぎκレぎレぎυρισμぎレή, 
Hom. 5 .1).W  tej homilii zajął się łaską pochodzącą od Boga i zapałem Apo
stoła (προθυμιΟ), które pomogły mu w jego dokonaniach. Antiocheńczyk udo
wadnia te słowa, przywołując przykłady z Biblii mówiące o odwadze Pawła, 
który mimo czyhających na niego niebezpieczeństw wytrwale głosił Ewange
lię. Pochwała czynów (πρα/̂ βις) jest w tej homilii użyta w nietypowy sposób. 
しhryzostom ukazuje bowiem działania Apostoła, które mogły być uznane za 
sprzeczne, a jednak zdaniem biskupa są one przede wszystkim dowodem tego, 
że Paweł postępował w wierności sobie: „Istotnie był kimś różnorodnym i złożo
nym, nie udawał (oby się to nie stało!), ale robił wszystko, czego żądała potrzeba 
głoszenia Ewangelii i zbawienia, nawet naśladując swojego Stwórcę” (Hom. 5.4). 
Zachowanie Apostoła porównuje do działania Boga, który na różne sposoby ob
jawiał się ludziom (Hom. 5.5), oraz do działania lekarza, który leczy ludzi na



różne sposoby (Hom. 5.7). A Pawła „czyny były sprzeczne, ale myśl i zamiar, 
z których pochodziły te czyny, były bardzo zgodne i łączyły się ze sobą. Ponie
waż jednego szukał: zbawienia ludzi, którzy to słyszeli i widzieli. Dlatego raz 
wywyższał prawo, a kiedy indziej je  znosił” (Hom. 5.6).

W  homilii tej Chryzostom poucza także swoich słuchaczy, że Bóg nie wy
musza niczego na człowieku, pozostawia mu wolność. Chwali charakter Pawła 
(φυ<7ίς), jego wiedzę: „Takąbowiem posiadał wiedzę, jakiej nie miał nigdy żaden 
ze zrodzonych ludzi” (Hom. 5.9), jego mądrość: „Nie robił on nic nierozważnie, 
ale wszystko w połączeniu ze sprawiedliwą i rozsądną przyczyną” (Hom. 5.10), 
a także roztropność: „Najbardziej zadziwiające jest to, że nie tylko rozgłaszał, 
ale i zatrzymywał się, gdy zaistniała taka konieczność. Nie używał tej prakty
ki bez miary, skoro tylko nadarzyła się okazja do takiej swobody, ale wiedział, 
jak daleko może się posunąć” (Hom. 5.11). Pokazuje ponadto skromność Pawła, 
nawiązując do słów z 2 Listu do Koryntian: „To jest największym szaleństwem, 
kochany, wychwalać siebie w pieśniach pochwalnych, kiedy nie zachodzi żadna 
konieczność, i to konieczność gwałtowna” (por. 2 Kor 10, 18). Chryzostom sięga 
po element σ ι/γκ ρ η ς , który zgodnie ze wskazówkami starożytnych retorów ma 
zamykać pochwałę osoby. Kaznodzieja porównuje Pawła z prorokiem Samuelem 
i królem Dawidem, którzy -  podobnie jak Apostoł -  prezentowali swoje chwa
lebne czyny, ale tylko te, „które były pożyteczne dla słuchających” (Hom. 5.14).

W  zakończeniu Chryzostom wzywa słuchaczy do refleksji nad postępowa
niem Pawła, do podziwiania go i do wysławiania Boga. Poprzez takie postępo
wanie zyskają wieczne dobra, wszystko ”dzięki łasce i miłości naszego Pana 
Jezusa Chrystusa, któremu chwała i moc teraz i zawsze, i na wieki wieków. 
Amen” (Hom. 5.17).

W  piątym panegiryku De laudibus Sancti Pauli Chryzostom wykorzystuje 
we wstępie element σωμα, pokazując, że nad ciałem panują cnoty Pawła, jego 
φυ/ης, a swoje stanowisko argumentuje, przedstawiając czyny (πρα^τς). W  tej 
homilii skupił się na przedstawieniu zachowań uważanych za sprzeczne ze sobą 
i wzajemnie się wykluczających. Zarazem Chryzostom pokazuje, że są one do
wodem m ądrościi roztropności Pawła. Nie skupia się tutaj na obronie Apostoła, 
ale posługuje się przykładami jego czynów dla udowodnienia jego gorliwości 
i oddania swojej misji10.
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10 H.M. Hubbell uważa, że skupienie się Chryzostoma na przedstawieniu zapału Pawła 
dla zbawienia świata ustrzegło go przed apologią Apostoła w związku z jego nie
konsekwentnym działaniem (Hubbell 1924: 271).
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De laudibus Sancti Pauli VI

Szóstą homilię zaczyna Chryzostom słowami: „Czy chcecie, kochani, zostawić 
dzisiaj wielkie i godne podziwu czyny Pawła? Czy mamy zamiast nich przed
stawić te jego czyny, z powodu których można by wysunąć wobec niego pewne 
zarzuty?” (Hom. 6.1). Po czym twierdzi: „Dlatego powinniśmy się przyjrzeć 
tym jego czynom, które nie uczyniły go mniej znakomitym i wielkim” (Hom.
6.1).W  ten nietypowy sposób kaznodzieja wykorzystuje element panegiryczny 

W  postępowaniu Chryzostoma widzimy nawiązanie do zasady prze
kazanej przez Teona: „Cnota najlepiej rozbłyska na tle niepowodzeń” (Spengel 
1854: 112). Biskup zatrzymuje się nad dwiema kwestiami: tchórzostwem i gnie
wem Pawła. W  ten sposób po raz kolejny łączy on dwa elementy strukturalne -  
poprzez ukazanie czynów Apostoła uwydatnia jego cechy charakteru.

Przechodząc do rozwinięcia tematu, Chryzostom wypowiada słowa: „Ponie
waż Paweł miał tak w ielką duszę, ani nie zuchwałą, ani bezwstydną, ciało, które 
cofało się przed ciosami i drżało przed biczem, niczego nie lekceważył mniej 
niż wszelkie bezcielesne siły, które wydawały się straszne, gdy żądał tego czas” 
(Hom. 6.1). Autor przywołuje tu sytuację przedstawioną w Dziejach Apostol
skich, kiedy to Paweł powołał się na swoje obywatelstwo rzymskie, unikając 
w ten sposób biczowania (por. Dz 22, 22-29). Posługując się przykładami z Pis
m a Świętego, pokazuje słabość natury Pawła, chcąc w ten sposób uwypuklić siłę 
jego woli: „Ta zaś ukazana słabość natury jest dowodem wielkiej cnoty Pawła, 
ponieważ nie był wolny od przymusu wielu, ale był, jaki był” (Hom. 6.2). W  ten 
sposób kaznodzieja ponownie łączy dwa elementy: πρα’ξα ς  i φυ’σ ς . W  dalszej 
części Chryzostom podejmuje temat lęku przed śmiercią (Hom. 6.4-6.9). Po
kazując go u Pawła, zwraca uwagę słuchaczy na jego wolną wolę (προαφβσζ), 
która panuje nad naturą (fiźn j). Podaje przy tym przykład Abrahama oraz hi
storię trzech młodzieńców z Księgi Daniela (por. Dn 3, 8-24). Umiejętność pa
nowania nad swoją naturą jest dla Chryzostoma powodem pochwały Apostoła: 
„To jest szczególnie piękne, kiedy Paweł mówi: »poskramiam moje ciało i biorę 
w niewolę« (1 Kor 9, 27). Wtedy ja  najbardziej wychwalam go [...]” (Hom. 6.7). 
Powołując się na słowa Pawła z jego listów, Jan Złotousty udowadnia, że Apo
stoł tak zapanował nad swoim ciałem, że zdołał całkowicie się od niego uwolnić: 
„Kiedy więc mówi: »Świat został ukrzyżowany dla mnie, a ja  dla świata« (Ga 6, 
14) i znowu: »Już nie ja  żyję, ale żyje we mnie Chrystus« (Ga 2, 20), cóż innego 
można by powiedzieć, niż że uwolnił się od własnego ciała?” (Hom. 6.8).

Chryzostom, przywołując przykłady z Pisma Świętego odnośnie do zachowa
nia Pawła, jak oślepienie Elimasa czy zabronienie Janowi uczestnictwa w wypra
wie misyjnej, a także jego ostre słowa kierowane do grzeszników (Hom. 6.10), 
stara się udowodnić, że takie zachowania są dowodem łagodności i troski Apo
stoła o wiernych. „Znajdziemy wiele innych jego słów i czynów, które wydają 
się ostre, a w rzeczywistości najlepiej pokazują łagodność Pawła” (Hom. 6.10).
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Kaznodzieja na swój użytek formułuje definicję słusznego gniewu: „Nie jest 
rzeczą szkodliwą gniewać się, chyba że nierozważnie i bez słusznego powodu” 
(Hom. 6.13). Zatem usprawiedliwione jest dla Chryzostoma zachowanie swego 
bohatera:

Z tego powodu też Paweł wielokrotnie go używa i rozgniewany milszy był od tych, któ
rzy przemawiali z łagodnością, wszystko robił stosownie do okoliczności dla głoszenia 
Ewangelii. Gdyż łagodność nie jest cnotą, gdy jest stosowana nierozważnie, ale wtedy, 
gdy żądają tego okoliczności. Jeśli to nie zachodzi, owa łagodność staje się ospałością, 
a gniew skłonnością do zuchwalstwa (Hom. 6.13).

W  zakończeniu Chryzostom podkreśla, że nie było jego celem bronić Pawła, 
bo to nie jest konieczne. Jego pochwała też nie jest niezbędna, bo pochodzi od 
Boga (Hom. 6.14). Cel Chryzostoma był parenetyczny -  chciał pouczyć słucha
czy, aby właściwie używali swoich emocji: „Lecz powiedziałem to, abyśmy na
uczyli słuchających używać wszystkiego stosownie do potrzeb” (Hom. 6.14). 
Dzięki temu będzie możliwe osiągnięcie „bezpiecznej przystani”. Homilia, tak 
jak poprzednie, zakończona jest doksologią (Hom. 6.14).

Podsumowując, można stwierdzić, że w tym panegiryku święty Jan chciał 
przede wszystkim odpowiedzieć na zarzuty przeciwników Apostoła, dlatego 
prezentuje jego niechlubne czyny, zaznaczając to już we wstępie i pomijając inne 
elementy schematu panegiryku. Ten nietypowy sposób wykorzystania elementu 
πρα’ξ ^ ς  odnieść można do słów Teona z Aleksandrii. W  tych czynach ujawniają
cych pozornie mało szlachetne cechy Apostoła tak naprawdę -  zdaniem Chryzo
stoma - rozbłyskują prawdziwe cnoty Pawła i stanowią one podstawę pochwały 
jego charakteru φυ’σις. Pokazując lęk, Chryzostom podkreśla odwagę Apostoła, 
a gniew jest dla kaznodziei dowodem mądrości i troski o wiernych. Zestawiając 
go także ze znanymi postaciami biblijnymi, po raz kolejny sięga po strukturę 
συ’γκρισις. Homilia ta służy pouczeniu słuchaczy -  o czym sam kaznodzieja 
wspomniał w zakończeniu -  aby właściwie korzystali ze wszystkiego, co posia
dają i co leży w ich naturze.

De laudibus Sancti Pauli VII

Ostatnią, siódmą homilię poświęconą świętemu Pawłowi kaznodzieja rozpoczy
na od obrazu triumfalnego wjazdu króla do miasta. Zestawia go z obrazem Apo
stoła przychodzącego na świat, w łachmanach, zakutego w kajdany, niosącego 
sztandar Chrystusa i podkreśla, że taki strój bardziej podoba się Panu niż orszak 
królewski.

Obraz ten stanowi punkt wyjścia do dalszych rozważań na temat osoby Pa
wła. Cała homilia wydaje się wezwaniem do naśladowania Apostoła, który



w swoim życiu kierował się nauką Chrystusa, a w codziennym życiu najpiękniej 
pokazał, jak cnota może zwyciężyć nad słabością ciała (Hom. 7.2-7.3). Główny 
temat autor wprowadza słowami:

Jeśli więc pytasz: jak można go naśladować, wysłuchaj, co mówi: „Bądźcie naśladowcami 
moimi, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa” (1 Kor 11,1).On stał się naśladowcą Chry
stusa, a ty nie możesz być naśladowcą swojego współniewolnika? On gorliwie naśladował 
Pana, a ty nie możesz naśladować takiego samego jak ty sługi? Jaką znajdziesz obronę? 
I mówi, jak Go naśladował. Przyjrzyj się temu od początku i od samego wstępu (Hom. 7.4).

W  dalszej części homilii biskup kreśli historię życia Apostoła, przede wszyst
kim jego πραζας, po raz kolejny chcąc pokazać swoim słuchaczom, że życie 
w zgodzie z nauką Chrystusa jest możliwe, a najlepiej pokazał to święty Pa
weł. Pokazuje go jako człowieka nieustępliwego, pełnego zapału i odwagi (Hom. 
7.4). Rozpoczyna od chrztu Apostoła, który rozpalił w nim ogień gorliwości 
w służbie Panu, upodabniając go poprzez to działanie do Mojżesza (Hom. 7.4). 
Moglibyśmy moment chrztu rozumieć jako część strukturalną γ ά ο ς  czy też 
γύ ^σ ις ,  który został wymieniony przez Teona, bowiem chrzest i nawrócenie to 
dla chrześcijan początek nowego życia.

Następnie Chryzostom podejmuje element αι^ατροφη, mówiąc krótko o wy
chowaniu Pawła: „uległy i posłuszny nauczycielom” (Hom. 7.7). Kaznodzie
ja  pokazuje też jego cnoty (φυ/κξ), między innymi pełne gorliwości działanie 
Pawła wykonywane w poczuciu służby (Hom. 7.5), dlatego też zostaje on po
równany do ognia. Chryzostom mówi o zapale Apostoła (προθυμίά), posłuszeń
stwie i uległości. Cechami tymi wykazał się poprzez działanie (powraca element 
πρα^βις), na przykład kiedy słuchał sugestii swoich uczniów, by udać się do Tar
su, pozwolić się opuścić w koszu z murów, czy ogolić sobie głowę (Hom. 7.7).

W  pozostałej części mowy Chryzostom wspomina inne fakty z życia Apo
stoła, w tym jego podróż do Rzymu (Hom. 7.9), wyprawy misyjne do Hiszpanii 
(Hom. 7.9), pobyt w więzieniu oraz spotkanie z Agryppą (Hom. 7.11).

Na zakończenie biskup wzywa do wdzięczności Bogu, wielbienia Pawła 
i modlitwy o łaskę dostąpienia podobnych dóbr (Hom. 7.13). Homilia ta ma bar
dziej rozbudowaną doksologię, w której Chryzostom przywołuje Trójcę Świętą: 
Ojca, Chrystusa i Ducha Świętego.

Z pewnością przyznać rację należy H.M. Hubbellowi, który uważa siódmą 
część De laudibus Sancti Pauli za najlepiej artystycznie skonstruowaną mowę 
spośród homilii tego cyklu (Hubbell 1924: 273). Ze wszystkich jest ona również 
najbardziej podniosła. Nawiązując do tekstów Pisma Świętego, ukazuje działal
ność Pawła jako ściśle ukierunkowaną na naśladowanie Chrystusa i jako taka 
powinna być przykładem dla słuchaczy i skłonić ich do podjęcia zmiany sposo
bu życia. Posługuje się wieloma elementami panegirycznymi: γύ ο ς , ώατροφή, 
πραζας, φυ/κς, συ’γκρισ ις  Zakończona jest rozbudowaną doksologią.
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Podsumowanie

Czy Chryzostom znał schemat panegiryków? Najprawdopodobniej tak. Był 
przecież człowiekiem bardzo dobrze wykształconym, uczył się u słynnego an
tiocheńskiego retora Libaniusza. Przedstawiona analiza poszczególnych homilii 
pokazała jednak, że żadna z nich nie została zbudowana w oparciu o schemat 
panegiryku proponowany przez starożytnych gramatyków. Zarówno H.M. Hub
bell, jak i A. Piedagnel w swoich pracach zauważają indywidualne podejście 
świętego Jana Chryzostoma do owego schematu, ograniczając się jednak do 
stwierdzenia, że autor stosuje elementy strukturalne dowolnie. Moim zdaniem 
jednak Chryzostom w omawianych homiliach świadomie wybierał poszczegól
ne motywy, stawiając przed sobą ściśle określony cel, który starał się osiągnąć.

I chociaż żadna z mów nie została zbudowana na podstawie przedstawione
go schematu panegiryków, w siedmiu homiliach wspomniane zostały wszystkie 
najważniejsze elementy strukturalne:

a) γ^^ος, -  ród, pochodzenie (homilia IV, nawrócenie jako nowe na
rodzenie),

b) e^uoę, po^ię, potpl^ - lud, miasto, ojczyzna -  te elementy strukturalne 
zostały przez biskupa celowo odrzucone w homilii II,

c) σωμα -  ciało (homilia V),
d) φυ/ης -  charakter (homilia I, II, III),
e) ανατροφή -  wychowanie (homilia IV),
f) e ^ iτηδ^ν/ιατα- zwyczaje, umiejętności (homilia IV),
g) πρα’ξ ι  -  czyny stanowiące, według Menandra i Aftoniosa, najważniejszą 

część (homilia IV, V, IV),
h) συ’γ κ ρ ισ ις -  porównanie (homilia I, II, III),
i) zakończenie zawierające modlitwę i wezwanie do naśladowania (homilia 

VII).
Charakterystycznym elementem panegiryków Chryzostoma jest ich morali

zatorski i pouczający charakter. Antiocheńczyk przedstawia cnoty Pawła i wzy
wa słuchaczy do naśladowania go. Motyw ten pojawia się często we wstępie 
(homilie II, III, VII) i zawsze w zakończeniu. Wielokrotnie kieruje do słuchaczy 
słowa: σκο’πα, ακουσοη, ο/̂ α, aby zwrócić ich uwagę na osobę Pawła bądź też 
aby przywołać jego słowa. W  ten sposób przedstawia go jako wzór postępo
wania. Daje się w ten sposób zauważyć wpływ diatryby cynickiej na homilie 
chrześcijańskie.

W  mojej ocenie panegiryki świętego Jana Chryzostoma nie miały służyć tyl
ko pochwale Pawła, ale przede wszystkim miały za zadanie zachęcać ludzi do 
naśladowania go i do podjęcia wysiłku, jaki niesie ze sobą dążenie do świętości. 
Dlatego też nie starał się ukazać Pawła jako człowieka wyjątkowego, pocho
dzącego ze wspaniałego rodu, znanego miasta, doskonale wykształconego, ale 
podkreślał, że Apostoł był przede wszystkim kimś obdarzonym -  taką jak my



wszyscy - ludzką naturą (homilia II) i ciałem (homilia V). Tym, co pomogło 
mu osiągnąć świętość, były jego zapał i miłość Boga (homilie II i III), ale klu
czowym wydarzeniem w jego życiu było nawrócenie, nowe narodzenie (homilia 
IV). Od tego momentu Paweł zaczął głosić Ewangelię, co Chryzostom starał się 
pokazać w homiliach czwartej, piątej i szóstej. Cały cykl zakończył najlepiej 
dopracowaną w ocenie badaczy homilią siódmą.
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Quo modo Sanctus Iohannes Chrysostomus sermones De laudibus Sancti Pauli 
composuerit quibusque ex fontibus praecipue hauserit?
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