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auto ra o w yznaw aniu przez „ruskie“ m asy ludow e dogm atu Nie
pokalanego Poczęcia Najśw. M arii P anny aż do XVII w. włącznie.
Naogół trzeba powiedzieć, że au tor przedstaw ił dzieje ko
ścioła w państw ie m oskiewskim znacznie lepiej, niż dzieje kościoła
staroruskiego. Najlepszym jednak jest w jego pracy rozdział
o ustroju i reform ach kościelnych za czasów P iotra I w pierwszej
ćw ierci XVIII w. Autor w ykazuje całkiem słusznie m ylność często
przypisyw anych Piotrow i zmian, dokonanych w rzeczywistości
znacznie później, w XIX w. (np. zupełnego podporządkow ania
synodu rządow i świeckiem u, całkow itej biurokratyzacji zarządu
świeckiego i t. d.). Z drugiej jednak strony poczyniona przez
autora prób a w ybielenia P iotra od zarzutów skłonności do pro
testantyzm u jest niezgodna z rzeczywistością.
W ykazaliśm y tu najw ażniejsze błędy faktyczne w przedsta
wieniu dziejów kościoła w schodnio-słow iańskiego w drugiej części
pracy Vilinsky’ego. Książka Vilinsky’ego, praw dopodobnie, doczeka
się jeszcze niejednego w ydania. W obec tego w skazanie wszystkich
tych błędów jest nieodzownym. Uważam y, że gdyby Vilinsky usunął
w szystkie te błędy i d o d ał (zam iast pierw szej w stępnej części)
przegląd dziejów kościoła w schodnio-słow iańskiego w XVIII—
XX wieku, p raca jego stałaby się bardzo cenną i wielce korzystną.

Lwów

Wacław Zaikyn.

Ks. Dr. Seweryn Kowalski, Z stą p ien ie do piekieł Chry
s tu s a P a n a w edle nauki św. P iotra A postoła (Rozbiór krytyczny
Dz. II, 27, 31 i 1 Piotr. III, 19, 20; IV, 6), Poznań 1928, s. 150.
Zstąpienie do piekieł C hrystusa P an a należy do pod staw o
w ych praw d w iary chrześcijańskiej. Ma ona sw e uzasadnienie tak
w Piśm ie św. jak w najstarszej Tradycji kościelnej. Szczególniejsze
jednak znaczenie jako dow ód skrypturystyczny na potwierdzenie
dogm atu zstąpienia C hrystusa P an a do piekieł m ają słow a św.
P io tra A postoła, zaw arte w pierw szym jego liście r. 3, 19 n. oraz
r. 4, 6. W spom inają one nie tylko o sam ym fakcie zstąpienia
C h rystusa do otchłani ale w zm iankują także m imochodem , co
zdziałał C hrystus w szeolu między haniebną śm iercią na krzyżu
a chw alebnem zm artw ychw staniem . W spom niane teksty należą
do najtrudniejszych i najzawilszych w egzegezie N. Testam entu
i dlatego stanow ią one praw dziw y „krzyż“ dla egzegetów tak
katolickich jak protestanckich. Św iadczą o tern wym ownie różno
rodne tłum aczenia tych miejsc o najdaw niejszych czasów aż po
dzień dzisiejszy. W pierw szych w iekach chrześcijaństw a większość
O jców i pisarzy Kościoła przyjm ow ała na podstaw ie listu św ię

tego P io tra, że C hrystus po Swej śmierci na krzyżu zstąpił do
otchłani, aby duszom spraw iedliw ych ogłosić dobrą now inę zba
wienia.
Niektórzy z pośród pisarzy kościelnych z tego okresu (jak
Klemens Al. i św. Hilary) utrzym ywali, że między spraw iedliw ym i,
których C hrystus w ybaw ić m iał z otchłani, znajdow ali się także
naw róceni grzesznicy z czasów Noego.
Inni pisarze — zw łaszcza ze słynnej Szkoły Aleks. — tw ier
dzili błędnie, że C hrystus sw em kazaniem w „szeolu “ zam ierzał
naw rócić w szystkich grzeszników tam się podów czas znajdujących.
Św. A ugustyn, nie chcąc przyjąć tej heretyckiej nauki, która
zdaniem niektórych zdaw ała się w ypływ ać z tekstu Piotrow ego,
pod w pływ em listu sw ego przyjaciela biskupa Euodiusza i tru d 
ności w nim zaw artych przeciw kazaniu C hrystusa w otchłani,
odrzucił po pew nem w ahaniu dotychczasow e tłum aczenie 1 P. 3,
19 n. i 4, 6 o zstąpieniu C hrystusa do otchłani i w yraził zapa
tryw anie, że w liście P iotra niem a w cale m owy o zstąpieniu C hry
stu sa do piekieł i głoszeniu tam przez Niego kazania grzeszni
kom. Zdaniem wielkiego A frykańczyka C hrystus jako odwieczne
Słow o od początku św iata objaw iał się ludziom, głosił On rów 
nież przez usta Noego kazanie pokutne do ludzi z okresu po
topu, którzy pogrążeni byli w ciem nościach niew iary i grzechu.
P io tr nazw ał ich w swym liście dlatego ducham i uwięzionymi,
bo znajdowali się niejako w więzieniu zamknięci ciemnościami
swej niewiadoiności. W yraz „um arli“ w r. 4, 6 w yjaśnił Augustyn
w znaczeniu duchow em o um arłych n a duchu czyli niewiernych.
Pow yższa egzegeza 1 ,P. 3, 19 i 4, 6 utrzym ała się w Ko
ściele łacińskim przez całe Średniow iecze aż do XVI wieku. P o 
szli za nią także niektórzy egzegeci protestanccy (Luter, Kalwin,
Beza, w ostatnich zaś czasach Hoffmann, W ohlenberg, Zahn).
Od w yjaśnienia św. Augustyna odstąpili w okresie refor
macji tak katolicy jak niektórzy protestanci. Jedni i drudzy za
częli tłum aczyć tekst P iotrow y o zstąpieniu C h rystusa do otchłani.
Różnili się jednak zasadniczo w poglądzie co do treści kazania
C hrystusow ego w piekle. W edług egzegetów katolickich, na któ
rych czele stan ął Kajetan a zw łaszcza św. R obert Bellarm in, C hry
stus głosił zbawienie z otchłani tym grzesznikom z okresu Noego,
którzy początkow o byli niewierzącym i ale naw rócili się przed
sw ą śm iercią i dostali się skutkiem tego do czyśćca. Za zdaniem
Bellarm ina poszedł szereg wybitnych egzegetów i dogm atyków .
To zapatryw anie m a najwięcej zw olenników w śród teologów k a 
tolickich, bro n ią go naw et niektórzy egzegeci protestanccy jak
Bengel i W iesinger.
Luteranie z XVI i XVII w., oraz szereg now szych egzegetów
protestanckich, odrzucili co praw da zdanie św. A ugustyna, po
dobnie jak egzegeci katoliccy, ale nie uznając dogm atu katolickiego

odnośnie do istnienia czyśćca wyrazili zapatryw anie, że C hrystus
zstąpił do piekieł w tym celu, by niedow iarkom z czasu potopu
zapow iedzieć ostateczne potepienie. Nie mogli się oni jednak w tym
względzie pow ołać na tradycję, bo w starożytności nie było wogóle
takich pisarzy, którzyby utrzym ywali, że C hrystus po sw ej śmierci
zstąpił do podziem ia z wyrokiem potępienia na grzeszników z czasu
potopu. Niektórzy z egzegetów protestanckich jak König, Kühl,
В. W eiss podtrzym yw ali nadal heretyckie zdanie Szkoły Aleks.,
że C hrystus zstąpił do otchłani gło sić ew angelię grzesznikom
z czasu potopu. W śród egzegetów racjonalistycznych, należących
do t. zw. „relig ijn o -h isto ry czn ej“ szkoły w spraw ie zstąpienia
C hrystusa do piekieł panuje dziś pogląd, że w spom niany dogm at
chrześcijański nie jest wcale pochodzenia chrześcijańskiego, lecz jest
mitem pogańskim przerobionym i przystosow nym przez chrze
ścijan do Jezusa. Głównym i przedstaw icielam i tego kierunku
w egzegezie protestanckiej są H. Soden, H. Gunkel, H. Holtzmann, W indisch, G ressm ann, a zw łaszcza Bousset. Zdaniem tego
ostatniego mit o herosie-zbaw cy (znany w mitologii orientalnej),
który zstąpił w głębiny św iata podziem nego, by walczyć z de
monami i złam ać ich potęgę a potem wrócić zw ycięsko do nie
bios, nie jest wcale pochodzenia ‘ chrześcijańskiego i pierw otnie
nie m iał nic w spólnego z Jezusem . Poniew aż jednak chrześci
jaństw o rozw ijało się w tego rodzaju atm osferze duchow ej w której
mit ten był znany od daw na, przeto nic dziwnego, że uczniowie
Jezusa zastosow ali go do sw ego m istrza. D opiero późniejsza re
fleksja teologiczna pozbaw ić m iała zdaniem B ousseta zejście C hry
stu sa do otchłani rysów mitologicznych. W liście P io tra Chrystus
nie zstępuje już do piekieł celem walki z dem onam i lecz by głosić
zm arłym dobrą nowinę. Siła duchow a i intelektualna chrześcijaństw a
stw orzyła z pierw otnego mitu pogańskiego, przedstaw iającego
zstąpienia bożka lub herosa do podziem ia, ideę kościoła i zb a
w ienia pow szechnego.
Przeciw powyższym poglądom w ystąpił egzegeta katolicki
D r. K. G schw ind w obszernej pracy p. t.: „Die Niederfahrt
C hristi in die U nterw elt“ (M ünster 1911). W ykazał on w niej naj
pierw , że między chrześcijaństw em a religiami pogańskiem i istnieją
pew ne analogie, ale na ich podstaw ie nie m ożna i nie należy od
razu w nosić, że chrześcijaństw o zaczerpnęło swe idee religijne
od pogan. W iara chrześcijan w zstąpienie C hrystusa do piekieł
mimo podobieństw a z religiami pogańskiem i opiera się na w ła
snych „nogach“ i nie ma początków mitologicznych. Co się zaś
tyczy słynnego tekstu z 1 P. 3, 19 n. i 4, 6 to zdaniem jego nie
ma on nic w spólnego ze zstąpieniem C hrystusa do otchłani i d la
tego też nie może on służyć krytykom do uzasadnienia zależności
dogm atu chrześcijańskiego od mitów pogańskich. Przez duchy
w więzieniu rozum ie G schw ind upadłych aniołów czy dem onów ,

którzy w edług księgi Gen. 6, 1— 4 obcow ali cieleśnie z córkam i
ludzkiemi a za karę zostali przez Boga przed czy w czasie potopu
uwięzieni w niższych sferach niebieskich, skąd podczas sądu o sta
tecznego strąceni zostaną ostatecznie do głębin piekielnych. P o d 
czas sw ego w niebow stąpienia spotkał się C hrystus z tymi upa
dłymi ducham i i wypowiedzieć miał w ów czas do nich praw dę za
w a rtą w 1 P . 3, 17: „Lepiej jest cierpieć dla dobrych uczynków,
jeżeli w ola Boża tego w ym aga niż za p rzestępstw a“ . W wierszu
tym tkwi w edług G. głów na myśl, która pozw ala czytelnikowi
zrozum ieć sens następnych w ierszy w liście św. P io tra. C hrystus
w tern ośw ietleniu byłby zatem w zorem niew innie cierpiących,
a ow e duchy byłyby typam i ukaranych zbrodniarzy, którym cier
pienia nic pom óc nie mogą. Jeśli chodzi o tłum aczenie 4, 6 to
G. przez żywych i um arłych rozumie po myśli św . Augustyna
spraw iedliw ych i grzeszników . W iersz ten nie ma nic w spólnego
ze zstąpieniem C hrystusa do otchłani.
P odobnie D ausch tłum aczy w yraz „duchy“ w ocenie dzieła
G. w Th. Revue 1912, 365— 8. W ślady G. i D. t. j. za odrzu
ceniem z 1 P. 3, 19 n. dow odu skrypturystycznego na zstąpienie
C h ry stu sa P an a do otchłani opowiedzieli się z egzegetów k ato 
lickich Schmid i Koch, a z protestanckich np. Knopf i Hauck.
Z pośród egzegetów katolickich, którzy w ostatnich czasach po
święcili specjalną uw agę tekstow i św. P iotra o zstąpieniu C hry
stusa do otchłani, wym ienić należy jeszcze dw óch a m ianowicie
F rin gsa i O. Holzm eistra, prof. I. В. w Rzymie. Pierw szy z nich
om aw iał w spom niany tekst w Bibi. Zeitschrift 1926, 75— 88, drugi
zaś w kom entarzu do 1 P io tra (P aryż 1937), s. 295— 366. Frings
podobnie jak G schw ind odrzuca przy w yjaśnianiu 1 P. 3, 19 n.
egzegezę Bellarm ina i jego następców , a przyjm uje natom iast
zdanie protestantów z XVI i XVII w., w edług których C hrystus
w otchłani w ystąpił jako sędzia i ogłosił grzesznikom z czasu
potopu wieczne potępienie. W rozdz. 4, 6 umarli oznaczają zda
niem Fr. rzeczywiście zm arłych a nie zm arłych na duchu (grzesz
ników).
P io tr w tern m iejscu podobnie jak P aw eł w 1 T es. pocieszał
w iernych zaniepokojonych losem zm arłych przed paruzją czyli
przed pow tórnem zjawieniem się na ziemi C h ry stu sa P ana. O. Holzm eister przyjm uje z jednej strony, że P io tr w 3, 19— 20 w spo
m ina o zstąpieniu C h rystusa do otchłani celem głoszenia dobrej
nowiny zbaw ienia grzesznikom naw róconym z czasu potopu,
z drugiej strony jednak w iersz 6 r. 4 tłum aczy o um arłych na
duszy czyli o grzesznikach, którym Bóg obiecuje już tu na ziemi
darow ać grzechy, jeśli znosić będą cierpliwie różne przykrości
i cierpienia na nich zsyłane.
Z przedstaw ienia powyższego w ynika jasno, że tekst z 1 P.
3, 18— 4, 6 należy rzeczywiście do bardzo trudnych i zawiłych

w egzegezie katolickiej. D otąd w śród biblistów katolickich największem uznaniem cieszyło się tłum aczenie św. R oberta Bellarmina,
który w tekście św. P iotra w idział argum ent na zstąpienie Chry
stusa do otchłani a także dowód na istnienie czyśćca. W ostat
nich czasach argum ent pow yższy zaczął jednak tracić na powadze
w śród egzegetów katolickich w Niemczech. P ow staw ał nowy chaos
na polu egzegezy w spom nianego tekstu Piotrow ego.
W obronie p oglądu tradycyjnego a przeciw najnowszym
próbom w yjaśniania tekstu Piotrow ego przez G schw inda, Fringsa,
D auscha a po części także O. Holzm eistra w ystąpił w sw ej naj
nowszej pracy egzegetycznej ks. profesor Kowalski z Poznania.
Czcigodny A utor nie zam ierzał wcale, jak to zaznaczył w Przed
mowie, przedstaw iać w yczerpująco historii egzegezy dogm atu
zstąpienia C hrystusa do piekieł, ani nie m yślał odpow iadać na
w szystkie zagadnienia, które teologia katolicka łączy z tym arty
kułem w iary, lecz ograniczył się z rozm ysłu do szczegółowej
egzegezy ow ych trudnych miejsc z 1 Piotra, przem awiających
zdaniem wielu egzegetów katolickich na korzyść dogm atu zstą
pienia C hrystusa do otchłani.
Ks. Kowalski podzielił sw ą pracę na dwie części. W pierw 
szej (15—35), k tó rą m ożna uw ażać za w stęp do w łaściw ej roz
praw y, przedstaw ił najpierw naukę św. P io tra o „zstąpieniu do
piekieł“ C hrystusa P ana w edług Dziejów 2, 27, 31. Zachodzi bo
wiem uderzające podobieństw o między nauką zaw artą w Dziejach
A postolskich a w 1 P iotra 3, 19 n. Dla lepszego zrozumienia
nauki św. P io tra o otchłani wyłożył A utor w krótkości naukę
St. Test. o „szeolu“ (27— 29) a następnie (s. 30— 33) zaznajomił
czytelnika z nauką apokryfów żydow skich o temże m iejscu. Piotr
podczas pierw szej swej przem owy do ludu w dzień Zesłania
D ucha Św. nie rozw odził się szczegółow o nad zstąpieniem Chry
stu sa do otchłani, lecz ją su p o n o w ał jako znaną swym słuchaczom
i dlatego m ógł z niej korzystać w dowodzeniu cudu zm artw ych
w stania Pańskiego. Źródłem wiadom ości o tym artykule wiary
był dla P io tra sam C hrystus, który niezaw odnie pouczył aposto
łó w o tem, gdzie dusza Jego przebyw ała po śmierci i jakie za
dania spełniała w „szeolu“. D ogm at zstąpienia C hrystusa do
piekieł jest od sam ego początku czysto chrześcijańskim i nie ma
nic w spólnego z mitami pogańskiem i.
Część druga (39— 130) stanow i w łaściw ą rozpraw ę, w której
A. w yjaśnił nam na podstaw ie dostępnej mu literatury oraz w ła
snych badań naukę św. Piotra o zstąpieniu C hrystusa do piekieł
w edług 1 P io tra 3, 19—4, 6. Zdaniem ks. K. om aw iana przez
niego perykopa z 1 Piotra 3, 18 b — 4 , 6 stanow i harm onijną jed
nostkę m yślow ą. W iersze 3, 18 b— 4, 6 zam ykają w sobie ściśle
zaokrągloną myśl, której nie można rozdzierać a mianowicie;

cierpienie jest w praw dzie czemś przykrem dla ciała ale zato staje
się zbawiennem dla ducha.
D ow odem na to tw ierdzenie jest przykład C hrystusa w 3,
18 b, zaś 4, 6 zaw iera przykład na to sam o wzięty ze śmierci
i życia pneum atycznego ludzi potopu. Zdaniem św. P io tra C hrystus
przez cierpienia i śm ierć na krzyżu zasłużył na chw ałę. Zaraz
po śm ierci zstąpił do otchłani w pełni now o zdobytego życia
i oznajm ił tam w esołą nowinę duszom tych ludzi z czasu potopu,
których starożytność żydow ska uw ażała za potępionych. Ludzie
ci bowiem upam iętali się przed śm iercią i przez śm ierć cielesną
w duchu pokuty zniesioną uczynili zadość spraw iedliw ości Bożej
zasłużyli na życie wieczne. C hrystus P an po śmierci krzyżowej
zstąpił do otchłani, aby im zw iastow ać wybaw ienie. A utor w ciągu
swej pracy, zw alczając poglądy G schw inda i Fringsa, przyznaje
otw arcie, że Pism o św. poza jedynem miejscem w liście św. P iotra
nie w spom ina nigdzie o naw róceniu ludzi z okresu p o to p u ;
stw ierdza on również, że księgi św ięte staw iają w praw dzie ludzi
potopu jako typ zatw ardziałych grzeszników , ale nigdzie nie m ówią
0 ich potępieniu. Pism o św. w spom ina o ich zatw ardziałości aż
do chwili potopu; podczas niego, patrząc na zapow iadaną przez
Noego karę Bożą, mogli się upam iętać i naw rócić a tern sam em
znaleźć u Boga m iłosierdzie. W praw dzie teologia żydow ska uw a
żała ich za potępionych ale z tego nie w ynika, że tak było w rze
czywistości. Dla ludzi potopu k ara doczesna, jaka ich spotkała,
była już zdaniem Autora w ystarczającą ekspiacją za ich rozpustę
1 niedow iarstw o i dlatego po śmierci mogli otrzym ać zbawienie
od Boga. Ludzie potopu grzeszyli więcej skutkiem sw ej nieśw ia
domości niż zatw ardziałości i dlatego w ostatniej chwili przed
śm iercią znaleźli u B oga w yrozum iałość i pobłażliw ość.
Św. P io tr ośw iecony przez D ucha Św. czy C hrystusa P an a
o ich naw róceniu nie rzucił na nich kam ieniem przekleństw a, lecz
uczynił z nich typ cierpienia, które prow adzi ludzi do zbawienia.
A jeśli między grzesznikam i potopu wielu w ostatniej chwili się
zbawiło to w niosek stąd jasny, że nie należało w ątpić o zba
wieniu nieprzejrzanych rzesz pogańskich, które więcej z nieśw ia
domości grzeszyły niż ze złości i przew rotności. C hrystus przy
niósł więc do otchłani dobrą nowinę zbaw ienia a nie w erdykt
potępienia, jak to przyjął Frings za egzegezą protestancką.
Po przeprow adzeniu szczegółow ego dow odu na korzyść przy
jętego przez wielu egzegetów katolickich zapatryw ania, że św ięty
P iotr nie tylko w 3, 19— 20 ale rów nież w 4, 6 w spom ina o zstą
pieniu i pobycie C hrystusa w otchłani, stw ierdza Autor zupełnie
słusznie znaczenie om awianych przez siebie tekstów dla uzasad
nienia dogm atu „zstąpienia do piekieł“ C hrystusa Pana.
Całość zam yka polem ika z przytoczonym kom entarzem
0 . Holzm eistra, francuskiem streszczeniem i spisem rzeczy.

O m aw iana rozpraw a posiada praw dziw e w alory naukowe
i tem sam em w zbogaca katolicką literaturę biblijną. Autor w pracy
swej w ykazał jasno, że pogląd św . Bellarm ina w spraw ie zstą
pienia C hrystusa do otchłani o p arty na 1 P iotra 3, 18 b — 4 ,6 i przy
jęty przez większość egzegetów katolickich ma sw e uzasadnienie
w egzegezie tekstu Piotrow ego i dlatego nie pow inno się go
porzucać. D yskusja ks. K. z przeciw nikam i (G schw indem , Fringsem, Holzm eistrem i in.) stoi zaw sze na poziom ie naukowym
i jest na ogół przekonyw ująca. Jeśli chodzi o układ pracy i jej
stronę form alną to pozostaw ia ona niejedno do życzenia. 1 tak
np. ustęp 6 i 7 pierw szej części rozpraw y pow inienby mem zda
niem znaleźć się raczej na czele jako w stęp do w yjaśnienia Dz.
2, 27, 31 a nie dopiero po egzegecie tego tek stu ; na str. 39 ze
względów naukow ych powinien być przytoczony najpierw tekst
grecki a potem dopiero polski, zw łaszcza że sam nagłów ek tego
ustępu brzm i: „T ekst i tłum aczenie perykopy 1 P iotra...“ a nie
„tłum aczenie i tekst...“. Przy końcu pracy przydałby się indeks
osobow y. P rzegląd historyczny zagadnienia n a str. 42 nn. nie jest
całkiem jasny i w yczerpujący. Szkoda, że Autor nie p od ał w przypisku odpowiedzi św. Augustyna danej sw em u przyjacielowi
Euodiuszowi w spraw ie tłumaczenia. 1 P iotra 3, 19 n., 4, 6. Wszak
tekst ten ma bardzo wielkie znaczenie w historii egzegezy i zaciążył
bardzo nad egzegetam i średniow iecza. Nie rozumiem również, dla
czego Autor pew ne teksty łacińskie czy niemieckie cytuje w tek
ście a inne w przypiekach. N ależało w szystkie przytaczać w przypiskach a w tekście podaw ać tylko streszczenie po polsku.
W bibliografji zauw ażyłem brak niektórych dzieł katolickich
(np. Feltena) i protestanckich (B ousseta, W ohlenberga).
W sposobie cytow ania dzieł zauważyłem szereg usterek
(np. brak imion przy niektórych nazw iskach, b rak miejsca wydania).
Na str. 42 znalazłem niedokładności przy cytowaniu dzieł Ojców
Kościoła. Na str. 48 i 49 niepotrzebnie Autor cytow ał literaturę
do sw ego przedm iotu już raz przytoczoną na początku rozprawy.
Frings (str. 6, 53) nie umieścił swej rozpraw y w Bibi. Zeitfragen
lecz w Bibi. Zeitschrift. N iektóre błędy drukarskie popraw ił Autor
przy końcu dzieła w „ E rrata“ ale wiele innych zwłaczcza przy
przytaczaniu nazwisk jeszcze pozostało w tekście. Sam a strona
techniczna pozostaw ia jeszcze bardzo wiele do życzenia.
W szystkie te usterki nieodłączne zresztą od każdego dzieła
ludzkiego nie obniżają w zasadzie w artości pracy naukow ej ks. Ko
w alskiego. W szyscy bibliści polscy i miłośnicy studium biblijnego
przeczytają ją z korzyścią i będą wdzięczni Autorowi za owoc
w ieloletnich badań w dziedzinie teologii św. Piotra.

Lwów

Ks. Piotr Stach.

