Roman E. Rogowski
Misterium Trójcy Świętej w
duchowości maryjnej
Salvatoris Mater 1/4, 186-201

1999

eżeli Nikołaj Gumilow, poeta i twórca akmeizmu, pisał kiedyś
„Piękna dama - Teologia”, to ta „dama” może ubierać się - jak
na damę przystało - w bardzo różne stroje, przybierać różne szaty.
Jedną z nich może być nawet szata literacka, strój literatury pięk
nej. A oto przykład takiej sytuacji: Aleksander Ławrinow w swojej
powieści „Pasja według Łukasza” relacjonuje rozmowę, jaką pro
wadzi jeden z bohaterów powieści, Dymitr, matematyk i dawny
komsomolec, z Ojcem Pimenem. Ojcze - powiada Dymitr - wie
rzę, nie wierzę, ale jednak wierzę w Boga Jedynego, ale w Trójcę - za
nic nie mogę uwierzyć, bo jak to może być: jeden plus jeden plus
jeden równa się jeden?! U mnie zawsze jest trzy! Wtedy O. Pimen
odpowiada: Widzisz, synu, tu się nie dodaje, tu się mnoży, bo Bóg
jest Życiem a życie to mnożenie: jeden razy jeden razy jeden jest
jeden! A poza tym dam ci radę:
odwiedź Sobór w Kazaniu, masz
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niedaleko, i pomódl się przed cu
downą ikoną Matki Bożej Kazań
skiej. Ona, Bogarodzica, najgłębiej
z ludzi wniknęła w tajemnicę Trój
cy, pomoże ci!
Dwa misteria - nieskończone
misterium Świętej Trójcy i skoń
czone misterium Maryi - wyzna
czają istotę duchowości, którą ok
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reślamy mianem „m aryjnej”.
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W chrześcijaństwie bowiem du
chowość ma jeden punkt koncentrujący, a jest nim Bóg w Trójcy
Osób. Jest to istotny element w duchowości chrześcijańskiej. Może
on jednak mieć bogaty kontekst określany przez przymiotniki, a jed
nym z nich jest właśnie przymiotnik „maryjny”. W ten sposób mamy
„duchowość maryjną” ^ Przymiotnik ten wskazuje - między innymi
- że w drodze do zjednoczenia człowieka z Bogiem w Trójcy Osób
i w samym zjednoczeniu ważną rolę odgrywa Maryja.
Jeśli Włodzimierz Łosski mocno podkreśla, że nie ma chrześci
jańskiej mistyki bez teologii i że nie ma teologii bez mistyki2, to można
to samo powiedzieć o duchowości w ogóle, a o maryjnej w szcze
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1 Por. S. DE FIO RES,Maria nella wta secondo lo Spirito, Casale Monferrato 1998. H.U.
V O N BALTHASAR, Medytacja chrześcijańska, Poznań 1998;S. С. NAPIÓRKOWSKI,
Matka Pana, Niepokalanów 1998.
1 W ŁO SSK I, Teologia mistyczna Kościoła Wschodniego, Warszawa 1989, 7. Por.
N . RO BINSO N, Monasticism in the Orthodox Churches, London 1969.

gólności. Stąd istnieje uzasadniona konieczność teologicznego pogłę
bienia duchowości maryjnej, w tym wypadku domaga się takiego po
głębienia problem - i teologiczny, i praktyczny - trynitarnego cha
rakteru maryjnej duchowości, bo - jak pisał Orygenes - cale stwo
rzenie potrzebuje uczestnictwa w Trójcy.
/

3 CYRYL ALEKSANDRYJSKI, Mowa soborowa ku czci Bogarodzicy, w: OjcouAe Kościoła
greccy i syryjscy. Teksty o Matce Bożej (Beatam me dicent, 1, red. S.C. NAPIÓRKOWSKI
OFMConv), Niepokalanów 1981, 101.
4 J. BOTTERO, M.-A. OUAKNIN, Najpiękniejsza bistorta Boga, Warszawa 1998,58-59.
5 Y. CON G AR, Wierzę w Ducha Świętego, I, Warszawa 19 9 6 ,1 8 8 . Por. G . SCHELEM,
Mistycyzm żydowski, Warszawa 1997.
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Cyryl Aleksandryjski w „Mowie ГѴ” zwraca się do Maryi: Wi
taj, Tyś Nieskończonego w swym dziewiczym łonie nosiła! Dzięki
Tobie czczona jest Trójca3.
Ojcowie Kościoła, zwłaszcza św. Maksym, mówią o „odwiecz
nym ruchu miłości” w Bogu, ponieważ - jak objawia Nowy Testa
ment - Bóg jest miłością (1 J 4, 8). Jeżeli ze Starego Testamentu
weźmie się objawione na pustyni imię Boga „JHW N”, „Jahweh” Jestem, który Jestem (Wj 3, 14) i połączy się z objawionym w Efe
zie określeniem Janowym Boga - Bóg jest miłością (1 J 4, 8; 4, 16),
wtedy otrzymuje się najbardziej biblijne i teologicznie opisowe imię
Boga - „Jestem, który jestem Miłością”. Jest to miłość ojcowska
i macierzyńska: Jak kogo pociesza własna matka, tak J a was pocie
szać będę (Iz 66, 13).
Według żydowskiej teologii kabalistycznej imię Boga z Tory,
„Elohim”, zawiera w sobie dwa słowa: „matka” i „człowiek”, po
nieważ Bóg jest matką, która nosi w sobie dziecko, człowieka. Bóg
skurczył się w sobie - wyjaśnia rabin i filozof, Marc-Alain Ouaknin
- i zrobił miejsce dla człowieka, jak matka dla dziecka. To On otula
nas ze wszystkich stron, jak matka dziecko 4. Dlatego „rahamim”,
„łono”, „wnętrzności matki” Biblia często odnosi do Boga. Dlate
go też Paweł na A reopagu będzie wyjaśniał, że w N im żyjemy,
poruszamy się i jesteśmy (Dz 17, 28). Potem, w chrześcijańskiej
refleksji teologicznej, żeński i macierzyński rys Boga będzie się przy
pisywało już konkretniej Duchowi Świętemu, zresztą - jak w ja
kimś stopniu i analogicznie w teologii żydowskiej Shekinah5, a ucie
leśnieniem tego rysu, niejako „ludzkim wcieleniem” będzie Maryja
jako Matka. Stąd Maryja jest Matką na wzór Boga, a nie odw rot
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nie. Jest O na - jak podkreśla R. Laurentin - obrazem ojcostwamacierzyństwa O jc a 6. Jest tym dzięki Duchowi Świętemu, który
sprawia, że cała Jej macierzyńska miłość, mająca swoje źródło
w Boskiej, ojcowskiej miłości, jest wiernym odbiciem tych „macie
rzyńskich wnętrzności”, które Biblia przypisuje Bogu7.
Już od teofanii na pustyni, od objawienia imienia Boga Jestem,
który jestem z wami, przy was (Wj 3, 14), rozpoczyna się biblijna
now ina, która w czasie Drugiego Przymierza osiąga swoje apo
geum: Słowo - Syn Boży - stało się ciałem i rozbiło namiot wśród
was (J 1, 14). Znakiem tego apogeum jest nie tylko Jezus z Naza
retu, ale także Jego M atka, Maryja. Tutaj - podkreśla H.U. von
Balthasar - zaczyna się biblijna nowość, która głosi: „Bóg z nam i!”,
„Bóg jest po naszej stronie!” To nie tylko Przymierze, które zapew
nia nas o wierności (2 Tm 2, 13), ale przejście na naszą stronę 8.
D latego Papież w Redemptoris M ater napisze: O becność M aryi
pośród Izraela - dyskretna i chyba przez współczesnych Je j nie za
uważona - pozostaw ała równocześnie przejrzysta i jaw na wobec
Przedwiecznego, który z Tą ukrytą „Córą Syjonu” (So 3, 14; Z a 2,
14) związał swój zbawczy plan, obejmujący całe dzieje ludzkości9.
N a tym tle m ożna przeanalizować drugi fundam ent relacji
Maryja - Trójca Święta. Otóż rozpatrując misterium Boga, Jedyne
go w Trójcy Osób, „historycznie”, czyli tak, jak Bóg się objawiał
w historii zbawienia, należy podkreślić, że moment Wcielenia, gdy
Słowo stało się ciałem, sprawił, że od tej chwili nie można „dotknąć”
Trójcy Świętej nie „dotykając” Człowieka imieniem Jezus, a w kon
sekwencji - człowieka imieniem Maryja. Ale i odwrotnie - nie moż
na „dotknąć” Maryi nie „dotykając” Jej Syna, Jezusa, Wcielonego
Syna Bożego, a w konsekwencji nie „dotykając” całej Trójcy Świę
tej. Ta zasada w pewnym sensie jakby narusza niezmienność Boga,
to Jakubowe: U Ojca świateł nie ma przemiany ani cienia zmienno
ści (Jk 1, 17), zwłaszcza interpretowane tradycyjnie, w oderwaniu
od ducha Biblii. Dowodziłoby to tylko wielkości i niezwykłości
Wcielenia, w którym Maryja brała udział jako Matka.
W ten sposób dochodzimy do wydarzenia, w którym niemal pla
stycznie widać tę żywą, realizującą się relację między Trójcą Świętą
a M aryją, do W cielenia, którego znakiem było Zw iastow anie.
W obliczu Maryi, cieszącej się - jak pisał Efrem Syryjczyk - pełnią
6 R. LA U R E N T IN , Au-delà de la mort du père. Dieu notre Père, Paris 1998, 379.
7 J . G A LO T, Sens et valeur du culte marial, „Sem inarium ” 2 7 (1 9 7 5 ) 5 16 .
8 H .U . V O N BALTHASAR, W petni wiary, Kraków 1991, 2 93 .

10 M C 56
u L. M E L O T T I, M a ry ja M a tk a Ż y ją c y c h , N ie p o k a la n ó w 1 9 9 3 , 9 9 . Por.
R. LA U REN TIN , Maria nella storia della salvezza, Torino 1972.
12 R. L A U R E N T IN , M ena nella storia..., 90.
13 S O F R O N IU S Z , M ow a na Zw iastow anie Bogarodzicy (PG 87, 3 2 1 7 -3 2 8 8 ),
w: Ojcowie Kościoła greccy i syryjscy (Beatam me dicent, 1, red. S.C. NAPIÓRKOWSKI
O FM C onv), Niepokalanów 1981, 124.
14JA N D A M ESC EŃ SK I, D e fide orth. III, 12: PG 4 4 , 1029 C.
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Antiocheński w „Liście do Kościoła w Efezie” wyrazi podobnie, gdy
napisze, że nasz Bóg, Jezus Chrystus, począł się w łonie Maryi, z rodu
Dawida, oraz z Ducha Świętego, czyli narodził się z Boga i narodził
się z Maryi. Dlatego M aryja wraz z Bogiem Ojcem może mówić do
Jezusa: „Synu m ój!” u .
Jeżeli wszelkie relacje między człowiekiem a Trójjedynym Bo
giem opierają się na wierze jako subiektywnym, osobistym funda
mencie, to w sytuacji Maryi jest podobnie: najpierw wierzy, a po
tem zostaje M atką. Dlatego z jednej strony Maryja poczęła Chry
stusa w jednym akcie teołogałnym - jak wyjaśnia R. Laurentin jest On bowiem owocem wiary i świętości M aryi 12, a z drugiej stro
ny - jak pisze Sofroniusz zwracając się bezpośrednio do Maryi Jezus od wieków zrodzony z Ojca, z Ojcem zawsze złączony, jest
teraz z Tobą przez poczęcie i otrzymuje z Ciebie ciałou . Stąd - jak
reasumuje Jan Damasceński - imię Matki Boga [Theotokos] zawie
ra całą historię ekonomii Bożej w świecie 14, a Jej serce - jak dodaje
Bazyli Wielki - stało się miejscem godów Boga w Trójcy Jedynego
z ludzkością przez jedną z tych Osób, Syna Bożego.
W filozoficznej powieści Jeana Levitana „Krzyż i perła” stary
mnich, Teofil, mówi do młodego zakonnika, który ma trudności
w wierze, zwłaszcza we Wcielenie: Gdybym mniej wierzył i mniej
wiedział, to patrząc na postać Maryi, na Jej miejsce i rolę w tym cu
dzie Wcielenia, to bym myślał, że jest jedną z osób Boskiej Trójcy, ale
wtedy nie byłaby to już Trójca, a ja bym nie był chrześcijaninem
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łask Trójcy Świętej, dokonuje się, właściwie po raz pierwszy, obja
wienie trynitarne. W scenie Zwiastowania - wyjaśnia Urs von Bal
thasar - w której Anioł trzykrotnie zabiera głos, po raz pierwszy
zostają wymienione trzy hipostazy Bóstwa: „Pan z Tobą” (Jahwe, Bóg
Izraela, którego Jezus nazwie swoim Ojcem), „Porodzisz Syna, bę
dzie On nazwany Synem Najwyższego” i „ Duch Święty zstąpi na
Ciebie ”. Dlatego Paweł VI w Marialis cultus poucza, że Maryja jest
Rodzicielką Syna Bożego, a przez to najbardziej umiłowaną córką
Ojca i świętym przybytkiem Ducha Świętego 10. Tę prawdę Ignacy
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Ogólnie należy powiedzieć, że biorąc pod uwagę niezwykłą,
unikatową bliskość ontyczną i moralną Maryi z Trójcą Świętą za
równo kult Maryi, jak i maryjną duchowość trzeba uznać za odno
szące się ostatecznie do samej Trójcy, za trynitarne. Gdy chodzi
0 maryjną duchowość, musi ona jednak spełniać dwa warunki: musi
uwzględniać i realizować formułę „z-Maryją” i formułę „jak-Maryja”. Jeżeli pierwsza formuła ma bardziej charakter ontyczny, by
towy, to formuła druga odznacza się bardziej charakterem egzysten
cjalnym, moralnym, życiowym.

2. Formuła „z-Maryją” w maryjnej duchowości
„Powrót do źródeł”, hasło, które w chrześcijaństwie XX wieku
nabrało szczególnego znaczenia i aktualności, jest jeszcze bardziej
aktualne i potrzebne w mariologii w ogóle, a zagadnieniu duchowo
ści maryjnej w szczególności. Ilustracją tej sytuacji jest sama formu
ła „z-Maryją” i konieczność jej stosowania w praktyce duchowej.
Formuła „z-M aryją” (συν Μ αριάμ), objawiona w Dziejach
Apostolskich (1, 14), zawiera w tekście bardzo znaczące dopowie
dzenie z Maryją, M atką Jezusa [τη μητρι τού Ιησού]. Typowe dla
Łukasza użycie samego imienia własnego „Jezus”, wskazuje na czło
wieczeństwo Jezusa, na to, że jest Człowiekiem, którego M atką jest
Maryja, i na niezwykłą bliskość, jaka jednoczy matkę z dzieckiem.
Dlatego nie bez pow odu w M ateuszowej Ewangelii Dzieciństwa
pięć razy powtarza się formuła „Dziecię i M atka Jego” (2, 11; 2,
13; 2, 14; 2, 20; 2, 21), przy czym „Dziecko” jest zawsze na pierw
szym miejscu, bo cała wielkość M atki ma swoje źródło w tym, że
jest Ona M atką tego właśnie D ziecka 15. Dlatego Sobór przypomi
na, że w N ajśw iętszej Pannie wszystko odnosi się do Chrystusa
1 wszystko zależy od N iego 16. Stąd wszelka cześć oddawana Maryi
przechodzi zawsze w chwalę i uwielbienie Jej Syna17. Patrząc na Cie
bie, Maryjo - śpiewał/pisał German z Konstantynopola - myślę, że
widzę chwalę mojego P an a 18.
Ale formuła Łukaszowa, „z Maryją, Matką Jezusa”, akcentują
ca Jezusa jako człowieka, wskazuje - zgodnie z Testamentem Je
zusa (J 19, 25-27) - w ogóle na człowieka, na ludzi, których M ary
15 J . KU D A SIEW ICZ, M atka Odkupiciela, Kielce 1996, 282.

16 LG 60.
17 L. G A M B ER O , L a Madre del Salvatore, R om a 1987, 98.
18 G ER M A N Z KO NSTANTYNO PO LA, Hom ilia na Zwiastowanie: PG 9 8 ,3 2 0 -3 3 9 .

19 Por. J. KUDASIEW ICZ, M atka Odkupiciela..., 271.
20 G R Z E G O R Z Z N A Z JA N Z U , Oratio XXIII. Por. W. ŁO SSK I, Teologia mistyczna...,
73.
21 J . KU DA SIEW ICZ, M atka O dkupiciela..., 271.
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ja jest duchową Matką. Dlatego nie jest przypadkiem, że jest z mło
dym Kościołem i w nim: Wszyscy oni trwali jednomyślnie na m o
dlitwie razem z niewiastami, z Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego
(Dz 1, 14).
Można zatem powiedzieć, że formułę „z-Maryją” realizuje się
wtedy, gdy uznając Ją za Matkę, a siebie za Jej duchowe dziecko, ra
zem z Nią trwa się w doświadczeniu żywej obecności Jezusa, w wy
pełnianiu Jego woli, w adoracji Jego Osoby, przy czym bliskość Maryi
jako Jego Matki staje się bliskością Jezusa dla człowieka i człowieka
do Jezusa. A ponieważ ten Jezus, który jest przedmiotem duchowo
ści „z-Maryją”, jest jednocześnie Synem Bożym, jest Bogiem, cała
duchowość maryjna nabiera charakteru teocentrycznego, trynitarnego. Jeżeli - jak pisał J. Kudasiewicz - w liturgii cześć Maryi wkom
ponowana jest w kontekst trynitarny 19, to także i tym bardziej au
tentyczna duchowość maryjna ma trynitarny charakter.
Należy jeszcze podkreślić, że realizacja form uły „z-M aryją”
w ramach duchowości maryjnej, dokonuje się - jak zresztą wszyst
ko w nowej rzeczywistości zbawczej - w atmosferze pneumahagijnej. I dlatego można mówić o „Pięćdziesiątnicy Maryi”, zanim bę
dzie „Pięćdziesiątnica Kościoła”.
Warto przy tym zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię. Otóż
jeżeli Chrystus powiada, że prawdziwa cześć Ojca powinna się do
konywać w Duchu i w Prawdzie [έν πνεύματι και αλήθεια] (J 4,
23-24) i jeśli Grzegorz z Nazjanzu pisze, że Ojciec jest Prawdziwy,
Syn jest Prawdą, a Duch Święty jest Duchem Praw dy20, to biorąc
pod uwagę „Pięćdziesiątnicę Maryi” i całe Jej późniejsze życie trzeba
stwierdzić, że właśnie O na pierwsza z ludzi i najbardziej z ludzi była
czcicielką Ojca „w Duchu i w Prawdzie”. Dlatego formularz mszy
w nowym „Zbiorze Mszy Świętych o N M P” (nr 26) nazywa M a
ryję świetlanym wzorem kultu w Duchu i w prawdzie 21. Nie trudno
przy tym zauważyć, że Jezusowa formuła spod Sychar odnosi się
nie tylko do kultu, do czci, ale do całego duchowego życia chrze
ścijańskiego. Bo być chrześcijaninem oznacza narodzić się z wody
i z Ducha (por. J 3, 8), żyć w Duchu i według Ducha (por. Rz 8, 214), być mieszkaniem Ducha Świętego, który uzdalnia do życia
miłością (por. Rz 8, 5; 1 Kor 12, 13). Chrześcijanin winien pozwo-

191

lic się prowadzić Duchowi (por. Gal 5, 16-18)22. Stąd Maryja jest
nie tylko wzorem kultu „w Duchu i w Prawdzie”, ale żywym ucie
leśnieniem tej formuły w całym życiu duchowym. Jeżeli anegdo
tycznie mówi się: „Co by wyrosło z Jezusa, gdyby nie miał takiej
M atki!”, to jak najbardziej poważnie, rzeczowo należałoby powie
dzieć: „Kim byłaby Maryja, gdyby nie Duch Święty!”.
Stąd formuła „z-Maryją” ma wybitnie charakter pneumahagijny
i stanowi jednocześnie realizację Chrystusowej formuły „w Duchu
i w Prawdzie”. Dlatego Paweł VI w przemówieniu kończącym trze
cią sesję Soboru Watykańskiego II mówił, że pobożność wobec M a
ryi z natury swojej prowadzi ludzi do Chrystusa i łączy ich z Przed
wiecznym Ojcem w niebie więzią miłości, zadzierzgniętą w Duchu
Świętym23.
Ogólnie można więc powiedzieć, że duchowość maryjna, reali
zująca formułę „z-Maryją” urzeczywistnia podstawowy model du
chowości chrześcijańskiej: „Z Maryją przez Jezusa do Ojca w Du
chu Świętym”. Tak rozumiana i w ten sposób realizowana duchowość
ma charakter wybitnie trynitarny.

3. Formuła „jak-Maryja” w duchowości maryjnej
W filmie „By zakwitła pustynia” Jeana Levosieux młoda dziew
czyna z bogatym doświadczeniem życiowym i wewnętrznym usiłuje
stworzyć jakiś nowy model życia chrześcijańskiego na XXI wiek i wtedy słyszy radę od swojej matki, starej, prostej wieśniaczki: Nie
buduj domu na piasku. Najpierw znajdź i zbuduj fundament. A moim
zdaniem jest nim Ewangelia. Jeżeli się z nią miniesz, zagubisz się!
Jeżeli formuła „z-M aryją”, objawiona w Dziejach, stanowiła
jakby fundam ent duchowości maryjnej i miała bardziej charakter
bytowy, to formuła „jak-Maryja” ma wartość teologiczną i charak
ter bardziej egzystencjalny, życiowy, bardziej wieloznaczny. Jej treść
można by odnaleźć w schemacie: być chrześcijaninem to iść za
Chrystusem, a przez Niego - do Ojca; najdoskonalej czyniła to M a
ryja, dlatego jest O na motywem i wzorem dla chrześcijanina, jak
to należy robić w ramach duchowości maryjnej. Jeżeli Orygenes
słusznie twierdzi: Nie naśladujmy nikogo, a jeśli już chcemy kogoś
22 T A M Ż E , 283.
23 PAWEŁ VI, Przemówienie O jca Świętego Pawła VI na zakończenie III sesji Soboru
Watykańskiego II (21 X I 1964), w: M atka Odkupiciela Matką Kościoła. Dokumenty,
Warszawa 1990, 212.

24 H .U . V O N BALTH ASAR, W pełni wiary..., 263.
25 R. C A N TA LA M ESSA , M aryja zwierciadłem dla Kościoła, W arszawa 1994, 5253.
“ H .U . V O N BA LT H A SA R ,M edytacja..., 43.
27 J . K U D A SIEW IC Z, M atka Odkupiciela..., 41.
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nie Jej, ale samego Jezusa. Cale życie Maryi, postawa, jest dosko
nałą ilustracją, jak to należy czynić. Stąd w duchowości maryjnej
idzie się za Jezusem, naśladuje się Go „jak-Maryja”. W rezultacie
dokonuje się realizacja wezwania Pawła: Bądźcie naśladowcami Boga
[μιμηταν τού θεού], bo jak długo Jezus przebywa na ziemi, uno
szący się nad N im Duch konkretyzuje Mu wolę Ojca, a pełnienie
tej woli jest Jego pokarmem24.
W tym pełnieniu woli Ojca Jezus jest osobowym „Amen”: To
mówi „Am en” (Ap 3, 14). Ale takim uosobieniem „Amen” wobec
Najwyższego jest także Maryja, gdy w Zwiastowaniu pod wpływem
Ducha Świętego wypowiada swoje wielkie „Amen” : Niech Mi się
stanie (Łk 1, 38). To „Amen” Maryi nie jest aktem tylko ludzkim,
lecz także Boskim, gdyż zostało pobudzone w głębi duszy Maryi przez
samego Ducha Świętego. Skoro bez Ducha Świętego nie można na
wet powiedzieć: „Panem jest Jezus” (1 Kor 12, 3), to tym bardziej
nie byłoby możliwe „Am en” Maryi, od którego w pewnym stopniu
zależało, czy Słowo stanie się człowiekiem 25. W tym „Amen” M a
ryja ma świadomość swego całkowitego oddania się Synowi, a rów
nocześnie wie, że otrzymuje w darze od Boga co ś jedynego i niepo
wtarzalnego, coś, co Ją, pokorną Służebnicę, wynosi na niewyobra
żalne wysokości i stawia obok Boga Ojca, z którym ma mieć wspól
nego Syn a26.
Nie trudno zatem zauważyć, że w tym maryjnym „Amen” za
wiera się oddanie Maryi - przez Jezusa, Jej Syna - Ojcu Niebieskie
mu, dzięki działającemu w Niej Duchowi Świętemu. Jest to podsta
wowy wymóg w duchowości maryjnej, zgodnie z zasadą „jak-Ma
ryja”. Ten wymóg obejmuje także szczegółowe zachowania, które są
dyktowane dwoma wezwaniami w misterium Zwiastowania: Raduj
się! [Χαίρε] (Łk 1, 28), bo tam, gdzie interweniuje Bóg i działa Jego
Święty Duch, jest najgłębsza podstawa do radości i szczęścia - oraz:
Nie bój się! [Μή φοβοΰ] (Łk 1, 30), wezwanie, które Bóg kierował
do ojców i które należy jakby do definicji samego Boga27. W tej at
mosferze radości i pokoju, odwagi i wolności odbywa się spotka
nie człowieka z Najwyższym, a Najwyższego z człowiekiem. Dla
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naśladować, to na wzór do naśladowania postawiono nam Jezusa
Chrystusa, to przy formule „jak-Maryja” nie chodzi o naśladowa
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tego - zdaniem H.U. von Balthasara - przez to, że „miejscem”
Wcielenia była Maryja, Dziewica - Matka, droga zjednoczenia zupe
łnie traci abstrakcyjny i ezoteryczny charakter, przestaje też być uciecz
ką od świata. Przeciwnie nawet - poszukiwane przez człowieka zjed
noczenie dawane jest właśnie we wcieleniu Syna18. Ujawnia się w tym
nie tylko trynitarny charakter duchowości maryjnej, ale także maryj
ny charakter każdej autentycznej duchowości chrześcijańskiej.
Drugą sceną, kluczem dla formuły „jak-Maryja” jest Nawiedze
nie, które ma charakter wybitnie trynitarny, wręcz trynitocentryczny: Syn Boży jest pod sercem Maryi, Duch Święty napełnia Elżbietę
(Łk 1, 41), a Bóg Ojciec przyjmuje z ust Maryi hymn uwielbienia
i wdzięczności.
To wszystko odbywa się i jest możliwe dzięki wierze Maryi: Bło
gosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane
Ci od Pana (Łk 1, 45). Potem Jezus potwierdzi to mówiąc: Błogosła
wieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je (Łk 11, 28). M a
ryja uwierzywszy w to misterium, zawierzywszy Boskiemu słowu bę
dzie je „zachowywać”, „strzec” (Łk 2, 19; 2, 51). Greckie terminy
,,συνετήρείν”, ,,διατηρείν”, wzięte z terminologii mądrościowej,
znaczą „pamiętać”, „wypełniać”, „żyć”29. Czyż jest ktoś, kto lepiej
i wierniej „zachowywał” i „wypełniał” Słowo Boże niż Maryja? I dla
tego Ona jest upoważniona do wygłoszenia zdania, które jest i pole
ceniem i wezwaniem, i przykazaniem: Zróbcie wszystko, cokolwiek
wam powie (J 2, 5) Jezus! To wezwanie do wypełnienia woli Jezusa,
Syna Bożego, skierowane do wszystkich Jego uczniów, jest wezwa
niem do wypełnienia woli Ojca, która dla Jezusa jest wszystkim.
Zgodnie z formułą „jak-Maryja” duchowość maryjna opiera się
na wierze w Trójjedynego Boga i na wypełnianiu Jego woli. M oż
na więc powiedzieć, że formuła „jak-Maryja” w tym kontekście
oznacza wierne wypełnianie słów Maryi: Zróbcie wszystko, cokol
wiek wam powie Syn Boży, a przez Niego Ojciec Niebieski.
Napełniona Duchem Świętym i jego łaską, posłuszna woli Ojca
rodzi Maryja Dziecko, Wcielonego Syna Bożego. Od tej pory - jak
zauważa H.U. von Balthasar - wszystkie myśli Maryi, całe Je j ży
cie zwrócone są ku Dziecku. O d Niego otrzymuje, Jem u daje , z Nim
pozostaje w ścisłej łączności. To ukierunkowanie M aryi na dziecko
jest ze swej istoty modlitwą, bez względu na to, czy wyraża się ona
w myślach i słowach, czy też pozostaje milcząca, habitualna. To
modlitewne ukierunkowanie towarzyszy Je j ziemskim czynnościom:
28 H .U . V O N BA LTH A SA R,M edytacja..., 42.
29 J. K U D A SIEW IC Z, M atka O dkupiciela..., 64-65.

30 H .U . V O N BALTHASAR, M edytacja..., 35.
31 Por. J . KUDASIEW ICZ, M atka O dkupiciela..., 253.
32 R. C A N TA LA M ESSA , M aryja zwierciadłem..., 94.
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ryja realizowała ów postulat od początku i w sposób radykalny. Ta
„chwała Boga [δόξα θεοΰ]” jest chwałą Boga Trójjedynego, stąd
życie Maryi, wpatrzonej w Dziecko, jest jedną wielką modlitwą,
jedną wielką medytacją skoncentrowaną na Trójjedynym Bogu. Nie
oznacza to wcale, że sytuacja Maryi była pełna nadzwyczajnych zna
ków i stanowiła jakiś rodzaj duchowej „sielanki”, wręcz przeciw
nie - M aryja wybrała zwykłą i prostą drogę m iłości, gdyż - jak
podkreśla L.J. Suenens - nadzwyczajność nie może być nigdy nor
mą życia, nie wolno bowiem dopuścić, aby nadzwyczajność prze
słaniała to, co istotne31. Jest to szczególnie ważne w duchowości
maryjnej i stanowi jeden z elementów formuły „jak-Maryja”.
Z powyższą refleksją wiąże się „kenoza Maryi”. Jeżeli w chry
stologii, zwłaszcza Pawiowej, mówiło się o kenozie Jezusa, Syna
Bożego; jeżeli w niektórych nurtach teologii, nawiązującej do patrystyki, próbuje się mówić o „kenozie Boga”, to w pewnym sensie
można mówić o „kenozie M aryi”. Kenoza Maryi była po prostu
uczestnictwem w kenozie Jej Syna i opierała się na fakcie, że zanim
ujawniły się Jej prawa jako Matki Mesjasza, wyzbyła się ich, ukazu
jąc się jako kobieta podobna do innych. To, że Jezus był Synem
Bożym, nie oszczędziło Mu upokorzenia, także Maryi nie oszczędził
upokorzeń przywilej Bożego Macierzyństwa32.
Jeśli się przyjmie „kenozę Boga”, to można powiedzieć, że tej
kenozy dokonał Bóg we Wcielonym Synu Bożym, w Jezusie, a przez
Niego w jakimś stopniu i sensie w Jego Matce, Maryi - tym bar
dziej że Jej kenoza - zgodnie z formułą „jak-Maryja” była uczest
nictwem w kenozie Jej Syna. Duchowość maryjna musi uwzględ
nić tę prawdę.
Wreszcie, jeżeli Kościół jest dziełem całej Trójcy Świętej, to
miejsce i rola w nim M aryi, wyznaczone przez Ducha Świętego,
nosząc na sobie znamię eklezjalne, tym samym mają charakter trynitarny. Nie trudno zauważyć, że Kościół pierwotny miał wyraźne
rysy Maryi. Był rozmodlony i wychwalający Pana, jak Ona (Łk 1,
46-56; Dz 1, 14), był ubogi jak Ona (Łk 2, 24) i solidarny z ubogi
mi, małymi i pokornymi, jak Maryja (Łk 1, 30-45; J 2, 1-11) i dla
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czerpaniu wody z miejskiej studni, gotowaniu, sprzątaniu. Podobnie
nasza medytacja ma być zwrócona ku Niemu, ku Dziecku30. Jeżeli
potem Paweł napisze: Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego
czynicie, wszystko na chwałę Boga czyńcie (1 Kor 10, 31), to M a
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tego Maryja była nie tylko doskonalą ikoną Kościoła, ale także jego
prawdziwą personifikacją33. Paweł VI w Marialis cultus naucza przy
tym, że Maryja była Rodzicielką Syna Bożego, a przez to najbardziej
umiłowaną córką Ojca i świętym przybytkiem Ducha Świętego 34
i dlatego dzięki temu związkowi Maryi Panny z Bogiem Ojcem, Sy
nem, Duchem Świętym i z Kościołem 35 Jej kult, a zatem i cała du
chowość maryjna, są włączone w jedyny kult, który słusznie nazy
wa się chrześcijańskim, poniew aż od Chrystusa bierze początek
i skuteczność, w Chrystusie znajduje pełny i doskonały wyraz oraz
przez Chrystusa w Duchu Świętym prowadzi do O jca36. Papież wy
raźnie podkreśla, że w związku z tym wszystkie praktyki pobożno
ści wobec Maryi, cała maryjna duchowość winny wykazywać cha
rakter trynitarny37. Łatwo spostrzec, że tak się dzieje, jeżeli ducho
wość maryjna realizuje się zgodnie z formułą „jak-Maryja”.

4. Rejfleksje i wnioski
A.

Paul Claudel w swoim „Dzienniku” zanotował takie zdanie:

Historia jest jak Msza, w czasie której Bóg odwraca się czasem i po
wiada: „Dominus vobiscum”, to odwrócenie się Boga z Jego „Do

minus vobiscum” nazywamy w teologii - za M t 16, 3 - „znakami
czasu [τά σημεία των καιρών]”. Zdaniem historyków, z J. Le Goffem na czele, zagęszczenie tych znaków ma następować na przeło
mie wieków. Właśnie zbliżamy się do takiego przełomu, czyli do mi
lenium. I być może, że jednym z tych znaków czasu jest sytuacja, którą
określają dwie wypowiedzi: Andre Malraux, na którego zresztą po
wołuje się Jan Paweł II w „Przekroczyć próg nadziei”, mówi: Wiek
XXI będzie religijny albo go nie będzie wcale oraz Marshall McLuhan powiada: Taki już jest dziwny los człowieka wieku elektroniczne
go, że albo jest religijny, albo pozostaje niczym. Ale bądźmy realista
mi: dla chrześcijanina nie jest to zbyt wielka pociecha, ponieważ od
razu rodzi się pytanie, czy będzie to chrześcijaństwo, a jeżeli tak, to
w jakiej ono będzie kondycji, tym bardziej że pytanie Jezusa, być może
retoryczne: Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy
przyjdzie? (Łk 18, 8) - niepokoi i intryguje. Należy jednak - mimo
33 Por. L. SA M B R O N N E R , M aria et l'Église, Paris 1997; J. KU DASIEW ICZ, M atka
O dkupiciela..., 5 6 , 261.
34 M C 56.
35 T A M Ż E , 29.
36 T A M Ż E , wstęp.
37 Por. TA M Ż E , 25.

38 M odel ten m oże „u rato w ać” pod w zględem teologiczno-biblijnym form ułę
„niew olnictw a M aryi” : zgodnie z teologią Paw iow ą chrześcijanin może być
niewolnikiem Chrystusa Jezu sa (δούλος Χ ρισ τού Ίησ ο ΰ - Rz 1, 1) i może to
czynić zgodnie z form ułą „z-M aryją” i „jak-M aryja” .
39 EPIFANIUSZ Z SALAM INY, Panarion III, 2: PG 4 2 , 7 4 0 ; por. O RY G EN ES,
O zasadach, K raków 1 9 9 6 , 15.
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B.
Już Epifaniusz z Salaminy krytykując antydikomarianitów
i kolyridianów pisał: Te dwie herezje wyrządzają jednakowo szko
dę: pierwsi poniżają Świętą Dziewicę, drudzy - czczą J ą ponad wła
ściwą m iarę39. Otóż dwie herezje, o których pisze Ojciec Kościoła,
w jakimś stopniu i w jakimś sensie odżywają w dziejach chrześci
jaństwa jako dwie skrajne, przeciwstawne sobie tendencje, z któ
rych jedna nie docenia Maryi, druga Ją przecenia. Obie tendencje
niszczą autentyczną duchowość maryjną i jej charakter trynitarny.
Gdy chodzi o tendencję pierwszą, to najczęstszym błędem jest próba
izolowania Maryi zarówno od Chrystusa i Kościoła, jak i od całe
go dzieła zbawczego. Jeżeli J. Ratzinger podkreśla, że Maryja jest
syntezą Starego i Nowego Testamentu, Izraela i Ludu Bożego, sy
nagogi i Kościoła, to jakakolwiek próba podważenia tej żywej syn
tezy jest niszczeniem podstaw autentycznej duchowości maryjnej
i pozbawieniem jej charakteru trynitarnego. Jeżeli Jezus mówi: Co
Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela (Mk 10, 9), to tę świętą
zasadę można także odnieść do omawianej sytuacji. Doskonałą ilu
strację takiej tendencji można znaleźć w sztuce, także ikonicznej,
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wszystko - mieć nadzieję, że będzie to religia Chrystusowa, będzie
to chrześcijaństwo. Ponieważ każda religia wiąże się ściśle z religijną
duchowością, odpow iednią dla niej, dlatego trzeba mieć również
nadzieję, że wśród wielu duchowości będzie istniała i rozwijała się
duchowość chrześcijańska, najbardziej prawdziwa i autentyczna ze
wszystkich duchowości. Będzie ona zapewne realizowana w różny
sposób i przejawiać się będzie w różnych formach. Jedną z nich bę
dzie duchowość maryjna. Musi to być jednak duchowość pogłębio
na, uteologiczniona, o podstawach biblijnych i teocentrycznych,
a ściślej mówiąc - trynitocentryczna.
Jeżeli chrześcijanin za Grzegorzem z Nazjanzu może powiedzieć:
Chcę być tam, gdzie jest m oja Trójca, zapewne może to osiągnąć
w duchowości maryjnej i poprzez nią. Jeśli bowiem duchowość ma
ryjna realizuje formułę „z-Maryją” i formułę „jak-Maryja”, wtedy ma
charakter trynitarny i jest trynitocentryczna. M odel takiej duchowo
ści staje się modelem chrześcijańskiego życia: „Z Maryją i jak M a
ryja przez Jezusa do Ojca w Duchu Świętym”38.
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gdy pozbawia się Maryję Dzieciątka. Tymczasem autentyczna iko
na M atki Bożej prowadzi chrześcijanina do poznania Syna Bożego.
Taki sens m a - na przykład - starożytna M adonna „ H odegetria”
[Przewodniczka w drodze], zwana też Madonną św. Łukasza 40. In
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nym częstym błędem, wynikającym z pierwszej tendencji jest re
dukcja całej maryjnej duchowości do przeżyć emocjonalnych, płyt
kich i nie wpływających na życie. Przestrzegał przed tym Paweł VI
w Marialis cultus pisząc o czczym i przemijającym wzruszeniu uczu
ciowym, zupełnie obcym duchowi Ewangelii, gdyż domaga się ona
wytrwałego i gorliwego działania 41. Przykładem takiej sytuacji, gdy
duchowość maryjna, zredukowana do sfery uczuciowej, nie wpływa
zupełnie na życie, jest współistnienie w jednym człowieku rzekomej
pobożności maryjnej z agresywnym antysem ityzmem42. Ogólnie
można powiedzieć, że tendencja pierwsza podważa lub wręcz po
mija w duchowości maryjnej zarów no form ułę „z-M aryją”, jak
i formułę „jak-Maryja”. Natomiast gdy chodzi o tendencję drugą,
przeceniającą rolę Maryi w ekonomii zbawczej, a zatem i w du
chowości, to błędem dosyć powszechnym i zadawnionym jest pró
ba substytucji polegająca na tym, że w miejsce Boga, zwłaszcza Syna
Bożego lub Ducha Świętego, stawia się Maryję i Jej kult. Zarówno
Congar i Suenens, jak i M ühlen i Laurentin przyznają, że w pew
nym momencie w Kościele i w duchowości zaczęto zastępować
Ducha Świętego Maryją i w Je j osobie jednostronnie czcić tytuły,
funkcje i przywileje, przynależne Duchowi Świętemu 43. Zapom nia
no, że rola Maryi, Jej kult nie mogą być „konkurencyjne” z Bogiem
i jeżeli duchowość maryjna ma być zgodna z Objawieniem, nie może
zastąpić adoracji Ojca w Duchu i w Prawdzie44. W padano przy tym
na fatalny pomysł, graniczący z błędami pierwszych wieków, szcze
gólnie marcjonitów i gnostyków, „dzielących” Boga na dwóch: Boga
Starego Testamentu i Boga Nowego. Zaś Maryja niejako przejęła
Bożą miłość i miłosierdzie, a sprawiedliwość została przy Bogu. Ten
zabieg przeciwstawiania Maryi Bogu był widoczny zwłaszcza w po
bożności ludowej i w płytkim kaznodziejstwie. Takie ujęcie pozycji
Maryi wobec Trójjedynego Boga uniemożliwiało realizację auten
tycznej duchowości maryjnej. Podobną przeszkodą było ujmowa
nie roli wstawienniczej Maryi w kategoriach jednego i wyłącznego
40 Por. J . KU DASIEW ICZ, M atka O dkupiciela..., 143; L. U SPIEN SK I, Teologia
ikony, Poznań 1993.
41 M C 37.
42 Por. L. K E N B E R , Marie et le m onde aujourd'hui, Tuluse 1999.
43 R . LA U R E N T IN , Nieznany Duch Święty, K raków 1998, 48 7.
44 J . KU D A SIEW ICZ, M atka O dkupiciela..., 280.

pośrednictwa Chrystusa45. Ogólnie można by tu zacytować dosad
ne zdanie Alberta Camusa z jego „Notatników”: Nie mieszać idio
tyzmu ze świętością.

D. Epifaniusz z Salaminy pisał: Samo życie świata zrodziło się
z Maryi, ponieważ Ona porodziła Żyjącego i przez to stała się Matką
Żyjących. Jako Matka troszczy się o naszą duchowość, o to, by spe
łniły się zamiary Boga wobec nas, by się zrealizowały słowa Orygenesa: I ty będziesz m usiał stać się Bogiem w Chrystusie Jezusie.
Wymaga to działania i współpracy. Bo - jak powiada Katecheta Alek
sandryjski w innym miejscu - na co, w istocie, zdałoby się mówić
jedynie, że Jezus przyszedł w ciele, które wziął z Maryi, jeżeli ja nie
pokażę, poprzez swoje działanie, że przyszedł w moim ciele! Gdy
chodzi o praktykę, to działanie i współdziałanie, ten synergizm w ra
mach duchowości maryjnej może być różny, przybierać różne formy.
Jeżeli mariologia Mateuszowa jest wyraźnie chrystotypiczna, Łukaszowa - eklezjotypiczna, a mariologia Janowa stanowi „Ewangelię
Niewiasty” to - jak podkreśla J. Kudasiewicz - pluralizm ten jest
jakim ś drogowskazem dla współczesnej mariologii i duchowości m a
ryjnej, gdyż dzisiaj również możliwy jest pluralizm mariologiczny

Por. w ypow iedź Ireneusza: M aryja z przekonaniem posłuchała Boga i tak stała się
Wstawienniczką za dziewicą Ew ą. Adversus haereses V, 19: PG 7, 1175.
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uwielbiany Syn Boży, a przez Niego Ojciec, była dusza najbardziej
sprawiedliwej obu Testamentów - Maryi. Jeśli Paul Claudel pisze
w swoim „Dzienniku”, że Boga możemy oglądać w oczach tych, któ
rzy patrzą na Niego, to Bożego Syna, a w Nim i przez Niego całą
Trójcę, możemy widzieć w oczach Tej, na którą wejrzał Wszechmoc
ny (Łk 1, 48). Grzegorz Palamas będzie nazywał Maryję granicą tego,
co stworzone i co niestworzone, co jednak nie zmienia faktu, że Maryja
jest tylko człowiekiem i jakakolwiek próba, zwłaszcza w praktyce,
ubóstwienia Maryi niszczy autentyczną maryjną duchowość i rzeczy
wiście sprawia, że staje się ona antytrynitarna. Jeżeli - jak powiada
Makary z Egiptu - łaska zawłada pastwiskami serca, to serce to musi
być otwarte i mądre, pełne świadomej wiary i roztropności, by - jak
dodawał ten sam Święty - nie być potomkami rodu ślepców. Inaczej
mówiąc, duchowość maryjna jest - wbrew pozorom - trudna i wy
magająca.

Świętej w duchow ości maryjnej

C. Jeżeli Orygenes powiada, że dusza każdego sprawiedliwego jest
dla nas ołtarzem, to - bez przesady - takim ołtarzem, na którym był
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że warunkiem, że będzie to autentyczna duchowość maryjna, czyli
taka, która ma charakter trynitarny. A będzie nią, jeżeli będzie reali
zowała dwie formuły - biblijną „z-Maryją” i teologiczną „jak-Maryja”. I jedna, i druga formuła, zwłaszcza druga, wymaga wciąż no
wych poszukiwań w skarbcu Objawienia, nowych analiz i pogłębie
nia, zarówno z punktu widzenia teologii biblijnej i dogmatycznej, jak
i teologii duchowości. Jeżeli o Maryi powiedziano: Maryja zachourywala wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu (Łk 2, 19), to
chrześcijanin, zwłaszcza teolog, ma czynić tak samo „jak-Maryja”.
Jeden z apoftegmatów Ojców Pustyni opowiada o abbie Pojmenie, który wpadł w ekstazę i na pytanie ojca Izaaka, gdzie był
i co przeżywał, odpowiedział: M ój duch byl tam, gdzie Święta Bo
garodzica Maryja stała i płakała pod krzyżem Zbawiciela, a ja chciał
bym zawsze tak p łak ać47. O tóż niezależnie od ekstazy i nadzwy
czajnych doznań każdy chrześcijanin może przeżywać M isterium
i doświadczać Boga w Trójcy O sób w autentycznej duchowości
chrześcijańskiej, w ramach maryjnej duchowości, jeżeli tylko będzie
ona zgodna z formułą „z-Maryją” i „jak Maryja przez Jezusa do
Ojca w Duchu Świętym”.
Ks. prof, dr hab. Roman E. Rogowski
Papieski Wydział Teologiczny (Wroclaw)
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i możliwe są różne typy duchowości maryjnej46, pod jednym wszak
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Il mistero della Trinità nella spiritualità mariana
(Riassunto)

La teologia è anche presente in diverse form e di belle lettere. In esse si
p osson o trovare tesi relative alla spiritualità mariana.
La letteratura presenta M aria com e quella che ha penetrato più a fon do nel
m istero della Trinità.

4i J . KU D A SIEW ICZ, M atka O dkupiciela..., 298.
47 Abba, powiedz mi słowo, w: Wybór apoftegm atów , Kraków 1997, 168. Por.
L. L E LO IR , Desert et communion, Bellefontaine 1978.

Quello di M aria è un ruolo molto importante nel cam m ino verso l’unione
dell’uom o con Dio nella Trinità delle Persone e nell’atto stesso di unione. Bisognerebbe
dunque parlare di „spiritualità mariana” in questo senso.
Dal momento dell’Incarnazione del Figlio di Dio non è possibile „toccare” Maria
senza „toccare” suo Figlio e di conseguenza senza „toccare” l’intera Trinità.
Per quanto riguarda la spiritualità mariana, essa deve adempiere due condizioni:
considerare e realizzare la form ula „con-Магіа” e la formula „com e M aria” .
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dimensione trinitaria.
La formula „com e M aria” ha un valore teologico e un carattere più esistenziale
e ricco di significati. Nella spiritualità mariana si segue Gesù, lo si imita „com e M aria” .
Nell’Awje« mariano si chiude la dedizione di M aria a Dio celeste - per mezzo di
Gesù, suo Figlio - grazie allo Spirito Santo che agisce in M aria.
Bisogna dire non solo quello che la spiritualità mariana abbia il carattere trinitario,
ma anche quello che un’autentica spiritualità cristiana ha il carattere mariano.

Świętej w duchow ości maryjnej

La formula „con M aria” viene realizzata quando uno, considerandola sua M adre
e se stesso il suo figlio spirituale, vive con Ella l’esperienza di una presenza viva di
Gesù, realizza la sua volontà, adora la sua Persona. Tale pietà ha al tem po stesso una
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