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a koniec Niepokalana Dziewica [...], dopełniwszy biegu życia
ziemskiego z ciałem i duszą wzięta została do chwały niebieskiej i wywyższona przez Pana jako Królowa wszystkiego, aby bardziej
upodobniła się do Syna swego1.
Niniejszy artykuł stanowi próbę porównania biblijnego obrazu
zmartwychwstania Jezusa Chrystusa z obrazem wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny opisanym w apokryfach. Dokładna analiza
koncentruje się przede wszystkim na tych wybranych elementach tekstu
apokryfów, które autorzy zapożyczyli z mitu o zmartwychwstaniu, ich
nowym zastosowaniu i teologicznym znaczeniu na nowym miejscu.
Na początku moich rozważań niewątpliwie koniecznym jest przedstawienie znaczenia mitu,
jakim dalej zamierzam się
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posługiwać. Mit rozumiem jako opowiadanie
symboliczne o ostatecznych rzeczywistościach2,
gatunek literacki, którego
potrzebuje umysł ludzki,
by pojąć lub chociażby
znacznie zbliżyć się do
prawdy o swoim istnieniu. Język symbolicznych
obrazów opierających się
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odnalezienie myśli, która
wychodzi poza granice wiedzy4. Tak rozumiany mit, mimo że zamiast dokładnych terminów dopuszcza nierzadko baśniowe elementy w mitycznym
przekazie, w swej istocie nie stanowi fałszu, ale prowadzi do prawdy.
Za takim rozumieniem mitu opowiadał się John R. R. Tolkien.
Pisał: w pogańskich mitach Bóg objawia się poprzez umysły poetów,
a powstające w nich obrazy odzwierciedlają fragmenty wiecznej prawdy5.
Idąc w swym rozumowaniu jeszcze dalej, ukazał historię śmierci i zmartwychwstania Chrystusa jako odwieczną opowieść o umierającym bogu6,
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która w chrześcijaństwie staje się prawdą. Stary mit stał się faktem, nadal
jednak zachował charakter mitu7.
Powyższe wyjaśnienie nie tylko usprawiedliwia, ale wręcz zobowiązuje do dokładnego przyjrzenia się biblijnemu obrazowi śmierci
i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, właśnie jako obrazowi przedstawiającemu prawdę odkupienia, wciąż jednak o charakterze mitu.
Chcąc rozpatrzyć historię śmierci i zmartwychwstania Chrystusa przedstawioną w Nowym Testamencie, koncentrując się na
jej literackiej płaszczyźnie, najlepiej ukazać elementy opowiadania
następujące po sobie kolejno w czterech Ewangeliach. Zdaję sobie
sprawę z ogromnego uproszczenia, jakim jest próba krótkiego wypunktowania zdarzeń, bez wdawania się w ich głębszy sens, niemniej
jednak zabieg ten umożliwi mi czytelne zarysowanie kształtu omawianego mitu.
Biblijną historię rozpoczyna obraz modlącego się Jezusa - rozmawia z Ojcem samotnie, bowiem uczniowie, zamiast czuwać wraz
z Nim, zmęczeni - zasypiają. Wkrótce Jezus zostaje pojmany, postawiony przed Wysoką Radą, następnie przed Piłatem. Rzymski urzędnik,
mimo że nie widzi winy w Skazańcu, pod naciskiem tłumu, nakazuje
Jego chłostę i śmierć. Po straszliwej drodze krzyżowej Jezus zostaje
ukrzyżowany, modli się i umiera. Jego śmierci towarzyszą nadprzyrodzone zjawiska: trzęsienie ziemi, rozdarcie się zasłony przybytku,
powstanie umarłych. Ciało Jezusa zostaje złożone w nowym grobie,
zabezpieczonym kamieniem. Po trzech dniach, o świcie, kobiety, które
przychodzą do grobu, nie znajdują w nim Zmarłego; przybyli zaś później uczniowie odnajdują jedynie Jego szaty. Jezus zmartwychwstaje
i ukazuje się swym uczennicom i uczniom.
Analizy powyższej historii zamierzam dokonać w sposób pośredni, porównując ją z historią zawartą w maryjnych apokryfach
asumpcjonistycznych. To właśnie zestawienie wydarzeń związanych
ze śmiercią Chrystusa i Jego Matki, poprzez wykazanie podobieństw
i różnic istniejących we wspomnianych tekstach, umożliwi postawienie nowych pytań, dotyczących innych możliwości odczytania zawartych w nich teologicznych treści.
Apokryfy opisujące wniebowzięcie Maryi stoją pomiędzy ewangeliami apokryficznymi a dziejami apostolskimi8. Omawiane w nich
wydarzenia, choć nie należą pod względem czasowym do tych przedstawianych przez ewangelistów, to jednak poprzez ukazanie niezwykle
silnego związania życia Maryi z Chrystusem, zdają się przynależeć
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w specyficzny sposób o wiele bardziej właśnie do rzeczywistości
ewangelijnego obrazu niż do dziejów apostolskich9. Tytuł apokryfów
– Transitus - wskazując już na samym początku na odczytanie śmierci
Maryi jako przejścia do wieczności, łączy koniec Jej ziemskiego życia
ze śmiercią Chrystusa i Jego zmartwychwstaniem.
Historia opisana w maryjnych apokryfach asumpcjonistycznych
przedstawia się w ogólnym schemacie następująco: pierwsza część
to wstęp. Składa się ona z trzech elementów: bliskość śmierci Maryi,
zebranie się apostołów, ich czuwanie razem z Maryją. Druga część
– śmierć Maryi – [...] przyjście Syna, śmierć Maryi, jej pogrzeb. Trzecia
część jest najważniejsza: wniebowzięcie Maryi. Na nią składałyby się
następujące elementy: powtórne przyjście Syna, zmartwychwstanie
Maryi i przeniesienie do nieba jej ciała i duszy10.
Marek Starowieyski, tłumacz i komentator apokryfów Nowego
Testamentu, zwraca uwagę, że bardzo ważny rys Transitus stanowi
ścisłe związanie życia Maryi z życiem Chrystusa. Opis jej zmartwychwstania jest upodobniony do zmartwychwstania Chrystusa: grób
nowy, pozostawione szaty, trzy lub cztery dni w grobie itd11.
Upodobnienie wniebowzięcia Maryi do zmartwychwstania Jej
Syna przede wszystkim zasadza się na modlitewnej postawie, o ile
jednak modlitwa Jezusa stanowi rozmowę z Ojcem na temat konieczności okrutnej śmierci na krzyżu, o tyle Maryja zwraca się do
Chrystusa, prosząc o ponowne z Nim połączenie.
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Modlitwa Jezusa w Ogrodzie Oliwnym nieprzypadkowo nazywana bywa „trwogą konania” – to bowiem w tym miejscu Jezus zdaje
się najsilniej odczuwać wszystko to, co przed Nim. Zwykły ludzki
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strach, chęć odsunięcia okrutnej ofiary, przy jednoczesnym absolutnym zawierzeniu Ojcu, stanowi o niebywałej sile tej rozmowy. Jezus,
któremu w tej modlitwie nieobcy jest lęk przed umieraniem, jeszcze
bliższy staje się człowiekowi. Tak jak dziecko prosi swego Ojca, by
mogło być inaczej, o możliwość innej drogi. I nieprzerwanie trwa
w posłusznej zgodzie.
Maryja, modląc się, zwraca się do Jezusa jako Matka, prosi
o dotrzymanie danej obietnicy, o ponowne bycie obok swego Syna.
Tę modlitwę cechuje spokój, czułość oraz charakterystyczna pewność:
Ufam, że we wszystkim wysłuchasz swej służebnicy14. Zaufanie pokładane w swym Dziecku zdaje się odsuwać od Maryi wątpliwości
czy nawet lęk.
Przejście Maryi do życia wiecznego, pomimo że opisane zostaje
niezwykle dyskretnie15, staje się wydarzeniem, któremu towarzyszą,
podobnie jak śmierci Jezusa niezwykłe zjawiska.
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Nawet bez przeprowadzenia dokładnej analizy rangi powyższych
zjawisk w obu tekstach czy ich autentyczności, należy bezwzględnie
stwierdzić, że ich przedstawienie wskazuje na pewno na niezwyczajność i wagę zarówno zmartwychwstania, jak i wniebowzięcia.
Śmierć Boga, ofiarującego swoje życie za grzechy innych, nie może
zaistnieć w ciszy, śmierć Boga zmienia to, co niezmienne, przekracza
granice, wyznacza to, co bezwzględnie nowe. Dzieło zbawienia, znacząc Nowe Przymierze, ogrom niewyczerpanej miłości Boga do ludzi,
„zyskuje” niemal fizyczną oprawę w odpowiedzi całego świata.
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Natychmiast po śmierci Maryi za Jej przyczyną dokonują się
uzdrowienia, Maryja jest Tą, dla której granica śmierci staje się jeszcze
wyraźniejszym ujawnieniem Jej świętości, niezwykłej bliskości z Chrystusem Zmartwychwstałym, niezwykłej bliskości Bożego działania.
Sam akt w niebo wzięcia Maryi według apokryfów zostaje bardzo
dokładnie określony w czasie, znów na podobieństwo z martwych
powstania Jezusa17.
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Jezus, który sam zmartwychwstał po trzech dniach, również po
upływie trzech dni od śmierci Maryi przychodzi, by zabrać Jej ciało.
Słowo o trzecim dniu ma [...] raczej sens teologiczny niż chronologiczny. Taka figura narracyjna powraca wielokrotnie w Starym Testamencie: po dwu dniach ludzkiego nieszczęścia i klęski nadchodzi dzień
trzeci – dzień Bożego działania i zbawienia.[...] Jezus jest jednak nie
tylko przedmiotem, ale także podmiotem tego działania: moc boska
działa nie tylko dla Niego, ale także w Nim samym – to On zmartwychwstał21. Jezus Chrystus, Bóg, działa dla Maryi, to On bierze Ją
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troskliwie „dba” o właśnie taki pogrzeb swej Matki.
Zanim jednak nastąpi wniebowzięcie, już samo ciało Maryi zaczyna wzbudzać agresję, dlatego zostaje narażone na niebezpieczeństwo
profanacji.
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do nieba. Dla Maryi Boży czas działania oznacza ponowne złączenie
z Synem, na podobieństwo Jego z martwych powstania.
Nowy grób – jako miejsce złożenia ciała Maryi - to kolejny element upodabniający historię o wniebowzięciu Maryi do biblijnego
obrazu zmartwychwstania Jezusa.
Położenie nekropolii tak blisko jaskini Getsemani, gdzie według
tradycji Jezus zwykł był spędzać noce ze swymi uczniami, nasuwa
nam przypuszczenie, że ten sam przyjaciel, który oddał grób do
dyspozycji Galilejczyków, przygotował także miejsce na pochowanie
Jego Matki22.
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Powyższe zestawienie tekstów, pomimo że początkowo może
wydać się niefortunne – Jezus nie zostaje zraniony, nie zostaje nawet
zaatakowany, to ktoś inny rani, On sam zaś uzdrawia ofiarę napaści
- nie jest jednak nieuzasadnione. Oba wydarzenia, zarówno to, opisane w Nowym Testamencie, jak i to, przedstawione w apokryfie,
łączy jednak jedno silne przeświadczenie – Boży plan nie zostanie
zmieniony. Bóg działa nieprzerwanie. Człowiek nie jest w stanie przeszkodzić w realizacji Bożych zamiarów. Nie ma w takiej interpretacji
niebezpieczeństwa zanegowania wolnej woli człowieka – zmartwychwstanie Jezusa i wniebowzięcie Maryi to dzieła Boga w żaden sposób
niesprzeciwiające się ludzkiej wolności.
Przedstawienie Piłata w jednym z apokryfów, kiedy sprzeciwia
się tłumowi, potem jednak, zmuszony zależnościami politycznymi,
wydaje wyrok zgodny z żądaniami ludzi, natychmiast przywołuje na
myśl niemal identyczny tekst biblijny.
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Postawa Piłata „uderzonego cudami” zdaje się być o wiele wyraźniejsza od tej biblijnej. Namiestnik rzymski to już postać niemal
pozytywna, wprawdzie ostatecznie wysyła wojska przeciw apostołom,
jest to jednak czyn spowodowany zniewoleniem. Piłat zmuszony jest
postąpić zgodnie z oczekiwaniami wściekłego tłumu, postępuje tak
jednak wbrew sobie, wbrew temu, w co niewątpliwie zaczyna wierzyć. Jego wyrok, wymierzony przeciw apostołom, nie może jednak
przerwać Bożego działania.
Przejście do życia wiecznego sygnalizuje obecność Anioła Pańskiego,
który podobnie jak w Ewangelii odsunął kamień grobowca, w którym
spoczywał Jezus, teraz zaś odwala kamień od wejścia grobu Maryi.
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Obecność Bożego posłańca to symbol ciągłej Bożej obecności.
Maryja nie pozostaje w śmierci sama, nieprzerwanie jest przy Niej
Bóg. To Bóg sprawia wniebowzięcie.
W apokryfach można oczywiście odnaleźć jeszcze wiele innych
przykładów „zapożyczenia” elementów biblijnych: podczas modlitwy na Górze Oliwnej, Maryi towarzyszą trzy dziewice; przejście
z życia ziemskiego do wieczności zwiastuje grzmot i trzęsienie ziemi;
Maryja pozostawia po sobie szaty... Nagromadzenie wszystkich tych
motywów mogłoby jednak sprowadzić w pewnym sensie treść tego
artykułu do niemal słownikowego ujęcia symboli, nie to zaś stanowi
cel mojej analizy.
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Obraz wniebowzięcia przedstawiony w apokryfach zostaje
upodobniony do biblijnego obrazu zmartwychwstania poprzez,
wydawać by się mogło, niezwykle prosty zabieg przeniesienia charakterystycznych symboli – składowych biblijnego mitu o zmartwychwstaniu. Czy jest to jednak tylko prosty zabieg literacki? W jakim
celu dokonano tego przeniesienia? Czy znaczenie użytych symboli
pozostaje takie samo? Czy zmienia się ich teologiczne odczytanie?
A jeśli tak, to jak należy odczytywać w świetle takiej symboliki opisane wniebowzięcie?
Obraz wniebowzięcia, przedstawiony w apokryfach poprzez
zastosowanie biblijnego języka mitu o zmartwychwstaniu, staje się
czytelny i jednoznaczny.
Po pierwsze, tak skonstruowana literacka forma przekazu apokryfu
asumpcjonistycznego wskazuje na niezwykle silną łączność Maryi ze swoim Synem, która nie zostaje przerwana nawet w śmierci. Maryja nie tylko
doświadcza swej śmierci i wniebowzięcia razem z Jezusem Chrystusem,
ale doświadcza tych wydarzeń na podobieństwo śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Najświętsza Panna przygotowuje się do przejścia do
życia wiecznego poprzez rozmowę z Bogiem, modli się o wniebowzięcie.
Jej modlitwa zostaje wysłuchana - umiera pośród zewnętrznych znaków
świętości. Wniebowzięcie po trzech dniach to świadectwo Bożego działania, Jego nieprzerwanej obecności przy Bogarodzicy.
Po drugie, obraz przedstawiony w apokryfach silnie podkreśla
wyjątkowość wydarzeń, których doświadcza Maryja. To właśnie
Jej przysługuje podobieństwo śmierci i wniebowzięcia do śmierci
i zmartwychwstania Chrystusa. Myśl ta zostanie rozwinięta przez
wielu późniejszych autorów. Mikołaj Kabasilas podkreśla, że tak jak
pierwsza została Ona przez swoje życie, czyli przez swoją historię,
upodobniona do śmierci Zbawiciela, tak też jako pierwsza stała się
uczestniczką Jego zmartwychwstania27.
Jednocześnie zastosowana symbolika motywów biblijnych, paradoksalnie poprzez ukazanie podobieństwa wskazuje na różnicę
- jakiekolwiek porównywanie obu wydarzeń nie pozwala na ich
utożsamienie. Zmartwychwstanie Chrystusa, podobnie jak wniebowzięcie Maryi jest działaniem Bożym, ale to Jezus jest [...] nie tylko
przedmiotem, ale także podmiotem tego działania: moc boska działa
nie tylko dla Niego, ale także w Nim samym – to On zmartwychwstał28. Maryja przez Boga zostaje wzięta do nieba.
27
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L’analisi degli apocrifi mariani sull’assunzione
nella luce dell’immagine biblica di risurrezione
(Riassunto)
L’articolo è un tentattivo di mettere in confronto l’immagine biblica della
risurrezione di Cristo con l’immagine dell’assunzione di Maria descritta dai apocrifi.
Si nota l’influsso dei testi biblici sul modo di presentare l’atto di assunzione di Maria
per poter esprimere in questo modo la singolarità dell’evento mariano e il stretto
legame tra la Madre e il Figlio.
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Przeniesienie elementów biblijnych z mitu o zmartwychwstaniu
to świadomy zabieg autorów apokryfów asumpcjonistycznych, w celu
ukazania wyjątkowości opisywanych wydarzeń, szczególnej bliskości
Matki i Syna, stałej obecności Boga przy Maryi.
To również dana mi, człowiekowi, możliwość odnalezienia elementów obrazu mojego, ludzkiego, z martwych powstania, w niebo
wzięcia29. W opisie zmartwychwstania Chrystusa i wniebowzięcia
Jego Matki poszukuję tego, co dotyczy mojego życia i mojej śmierci.
Dlatego że Jezus zmartwychwstał, moja modlitwa może być również
prośbą o dotrzymanie danej obietnicy o ponowne bycie z Nim. To
w niezwykłej bliskości Maryi z Chrystusem Zmartwychwstałym, przy
końcu Jej życia, mogę upatrywać Bożej obecności przy mojej śmierci.
To wreszcie moja śmierć, moje zmartwychwstanie wpisze się w nieprzerwane działanie Boga.
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