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UCZNIOWIE ELIASZA I ELIZEUSZA

U róde  inno ci monastycyzmu orientalnego� � �

W pobli u  jednego z�  najwi kszych seminariów duchownych na  Bliskim�  
Wschodzie w Maara, po o onego w� �  Syrii obok sanktuarium maryjnego w Sayd-
naya, a nale cego do wspólnoty syroortodoksyjnej, znajduje si  klasztor i�� �  pu-
stelnia Eliasza. Wysoko na p askowy u znajduje si  ci g grot, w� � � �  których miesz-
kali  mnisi,  gdzie  tak e  na  male kich  pó kach  skalnych  uprawiali  ziemi .� � � �  
Patrz c stamt d na rozleg  dolin  Damaszku, wiadczyli ci orientalni mnisi od� � �� � �  
antycznych czasów o innym wymiarze ycia. W�  okolicach miasta w. Paw a,� �  
�w którym wszystko si  zacz o�� �� 1,  a które w przekonaniu  chrze cijan od IV�  
wieku posiada o tak e relikwie g owy w. Jana Chrzciciela (do dzi  przechowy� � � � � -
wanej w wielkim meczecie Ommayadów, a dawnej katedrze chrze cija skiej)� �  
nie my leli oni o�  nawi zaniu do wyda oby si  oczywistych postaci w. Paw a� � � � �  
czy Jana Chrzciciela jako prekursorów ycia monastycznego, lecz przywo ywali� �  
postacie proroków Starego Testamentu, Eliasza i Elizeusza.

Tymczasem w. Atanazy,  ojciec monastycyzmu na wschodzie i�  zachodzie 
Imperium Romanum, w swoim ywocie w. Antoniego, opata� � 2 odwo uje si  �� �  
jako do ród a inspiracji w. Antoniego � do ewangelicznych wskaza . Teksty� � � �  
monastyczne z tego okresu jako przyk ad i�  idea  ycia  dla  mnichów ukazuj� � � 
albo  wspólnot  pierwotnego  Ko cio a  (pachomianie),  albo  ycie  w.  Paw a� � � � � �  

1 Zob. Przemówienie Jana Paw a II w�  Memoriale S. Paolo w Damaszku, 5 maja 2001 w Da-
maszku, w: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XXIV, 1, 294�295; por. JAN PAWE	 II, Dzie a ze� -
brane, XIII pielgrzymki do Azji, Afryki, Australii i Oceanii, Kraków 2009, 292�308 .

2 
W.  ATANAZY ALEKSANDRYJSKI ,  ywot wi tego Antoniego� � � ;  
W.  ANTONI PUSTELNIK,  Pi-
sma, t um. � Z. Brzostowska i inni, Wst p i�  komentarz E. WIPSZYCKA, Warszawa 1987.
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Aposto a. W�  odró nieniu od nich wi kszo  autorów patrystycznych z� � ��  terenów 
Syrii widzia a prekursorów ycia monastycznego w� �  osobach proroków Eliasza 
i Elizeusza3.  Zarówno mówi cy po grecku Jan Chryzostom,  jak i�  piewaj cy� �  
swoje hymny w j zyku syriackim w.� �  Efrem, w a nie w� �  osobach tych proroków 
widzieli  wzór  dla  mnicha  i zarazem prefiguracj  ich powo ania.  w.  Janowi� � 
  
Chryzostomowi nie przeszkadza  w�  tym zachwyt nad w. Paw em, którego uwa� � -
a  za wzór chrze cijanina.� � �

W przytoczonym kontek cie zastanawiaj ca, cho  niebudz ca ju  zdziwie� � � � � -
nia, jest du a liczba odwo a  i� � �  komentarzy w rodowisku syryjskim do wyda� -
rze  opisanych w�  Pi mie wi tym, a� 
 �  których bohaterami byli prorocy Eliasz 
i Elizeusz4. W literaturze przedmiotu trwa dyskusja, czy jest to wp yw tego, e� �  
chrze cija stwu syryjskiemu w� �  du ym stopniu nadali wyraz uciekinierzy z�  Pa-
lestyny. Zdaniem starszych badaczy, w a nie ten charakter judeochrze cija ski� � � �  
doszed  do g osu w� �  przyj ciu Eliasza i�  Elizeusza za figury ycia monastyczne� -
go. Wida  by oby w� �  tym wp yw judeochrze cija stwa na wspólnoty pos uguj� � � � �-
ce si  j zykiem aramejskim� � 5. W sposób szczególny zagadnieniu wp ywu jude� -
ochrze cijan na  pierwsze wspólnoty  monastyczne na  terenie rzymskiej  Syrii�  
po wi ci  swój artyku  A. Guillaumont� � � � 6. Koncepcj  t  prezentuje tak e w� � �  swojej 
ksi ce dost pnej w�� �  j zyku polskim� 7.

Wielu  jednak autorów, szczególnie z terenów chrze cija stwa syryjskiego� �  
z Bliskiego Wschodu, s dzi, e w� �  monastycyzmie odwo uj cym si  do tradycji� � �  
tych mnichów dochodzi  do g osu  specyficzna  teologia  Ko cio a syryjskiego.� � �  
I cho  nie sposób nie zgodzi  si  z� � �  faktem wyst powania ró nic i� �  specyficznych 
elementów w odniesieniu do ró nych przejawów ycia monastycznego, jak i� �  ich 
zwi zku z�  teologi , tym niemniej próba ich analizy jako zjawiska zupe nie nie� � -

3 W j zyku polskim warte polecenia s  trzy opracowania dotykaj ce bezpo rednio omawianej� � � �  
tematyki. S  to: � E. WIPSZYCKA, Charakter i formy ascetyzmu syryjskiego, w: TEODORET Z CYRU, 
Dzieje mi o ci Bo ej� � � , red.  K.  AUGUSTYNIAK,  R.  TURZY SKI� ,  ( ród a Monastyczne 7),  Tyniec �  
1994, 21�22;  V. DESPREZ,  Pocz tki monastycyzmu. Dzieje monastycyzmu chrze cija skiego do� � �  
Soboru Efeskiego (431), t. 1�2, t um. � J. Dembska, red. M. STAROWIEYSKI, ( ród a Monastyczne �  
21�22), Kraków 1999, 9�36; A. GUILLAUMONT, U róde  monastycyzmu chrze cija skiego� � � � , t um.�  
S. Wirpszanka OSBap, t. 1 i 2, M 37�38, Tyniec 2006;  J. �ELAZNY, Ruchy ascetyczne, w: Zarys  
literatury patrystycznej kr gu j zyka syryjskiego� � , Kraków 2011, 175�190.

4 E.  POIROT,  Les prophétes Élie et  Élisée dans la littérature chrétienne ancienne, Brepols 
1997, zob. rozdzia y temu po wi cone, a� � �  wi c kolekcj  cytatów dotycz cych egzegezy 147�168� � �  
oraz ich interpretacj  445�457, zob. tak e kontekst antioche ski 433�443.� � �

5 Zob.  L.  LELOIR,  La  pensée monastique  d�Éfrem et  Martyrius,  w:  Symposium Syriacum 
1972, �Orientalia Christiana Analecta� 197 (1974), 105�134, od 105.

6 Monachisme et éthique judéo � chrétienne, �Recherches de Science Religieuse� 60 (1972), 
199�218. Zob. J. BERNARD,  L�idéal de sainteté des Moines de Qumran, w: Le monachisme Sy-
riaque aux premiers siècles de l� Église IIe � début VII siècle, Patrimoine syriaque, Actes du col-
loque V, red. E. KABBANI, Antelias (Liban) 1998, 40�51.

7 A. GUILLAUMONT, U róde  monastycyzmu chrze cija skiego� � � � , t. 1, Tyniec 2006, 54�98.
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zale nego i�  niemaj cego swoich korzeni w�  ca ym Ko ciele jest, delikatnie mó� � -
wi c, nieprawdziwa� 8. Niemniej pozostaje kwesti  otwart : odwo anie do proro� � � -
ka ze Starego Testamentu to jedynie rys dodatkowy czy te  znak innych korze� -
ni, innych idei stoj cych tak e u� �  pocz tków ruchu. Wi kszo  badaczy zajmuje� � ��  
stanowisko po rednie. Wydaje si  jednak, e mia o to zwi zek nie tylko z� � � � �  samy-
mi pocz tkami chrze cija stwa na tych terenach, ale by o wyrazem specyficznej� � � �  
eklezjologii, jaka charakteryzowa a te wspólnoty.�

Spróbujmy najpierw uporz dkowa  dane historyczne odnosz ce si  do gene� � � � -
zy ruchu monastycznego na tym terenie, jak i do odwo a  do Eliasza Elizeusza� �  
w monastycyzmie syryjskim, które zachowa y si  w� �  literaturze tamtego okresu.

1. Zwi zki monastycyzmu syryjskiego z�  ruchami ascetycznymi na tym 

terenie

Omówmy na wst pie koncepcj  ycia i� � �  funkcjonowania Ko cio a w� �  pierw-
szych wspólnotach syryjskich chrze cijan poprzez pryzmat szczególnej postaci,�  
szczególnego wiadka, jakim dla chrze cijan tego kr gu kulturowego jest tzw.� � �  
bnay qyama (syr.), czyli syn przymierza. Rysuje si  on jako jeden z�  charaktery-
stycznych elementów struktury syryjskiego Ko cio a. Tradycja dotycz ca jego� � �  
osoby jest obserwowana od najstarszych pism literatury syryjskiej. Wyj tkowo�  
dobrze jest po wiadczona w�  dzie ach w. Efrema i� �  Afrahata. Szczególnie u tego 
ostatniego uto samia si  cz sto z� � �  ihidayo. To uto samienie, zdaniem wspó cze� � -
snych badaczy, jest jednak b dne. Przywo ana kategoria �syna przymierza� jest�� �  
szersza w swoim znaczeniu.

Syn przymierza to po prostu ochrzczony, a wi c ten, który decyduj c si  na� � �  
chrzest postanowi  sta  si  heroicznym wiadkiem Chrystusa.  Wydaje si ,  e� � � � � �  
w pierwotnym chrze cija stwie syryjskim chrzest nie by  traktowany jako po� � � -
cz tek inicjacji, ale jako jej zwie czenie. Uczniem Jezusa stawa  si  cz owiek� � � � �  
poprzez wiar , poprzez wiar  otrzymywa  od Boga przebaczenie i� � �  usprawiedli-
wienie. Wybrany i sprawdzony decydowa  si  na podj cie trudu wiadectwa ca� � � � -
ym sob  i� �  stawa  si  jednym ze zbawionych� � 9. Wysokie wymagania, jakie w tej 

8 Podobn  ocen  takiego  podej cia,  zaprezentowanego m.in.  przez  � � � SHAFIQ ABOU ZAYD 
w jego Ihidayutha. A study of the life of Singleness in the Syrian Orient. From Ignatius of Anti-
och to Chalcedon 451 A.D., (Oxford 1993)  prezentuj  inni autorzy,  zob. recenzja�  w: Aram (v. 
V 1&2 1993), 674�675. Z podobnymi próbami interpretacji spotka em si  podczas sympozjum� �  
Patrimoine Syriaque w Antelias (zob. Le monachisme Syriaque. Aux premiers siècles de l�Église 
II+ début VII siècle, v. I,  Patrimoine syriaque Actes du colloque V, red.  E. KABBANI, Antelias 
(Liban) 1988.

9 Zob.  H. PIETRAS, Eschatologia Ko cio a pierwszych czterech wieków� � , Kraków 2007, por. 
szczególnie z rozdzia em II: � Pierwszy milenaryzm wed ug Apokalipsy w. Jana Aposto a � � � (24�30) 
i III: �Ju  i�  jeszcze nie� wed ug Ojców Apostolskich�  (31�41).
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tradycji stawiano synom przymierza (by  mo e, jak sugeruj  teksty, wi za o si� � � � � � 
to z wezwaniem do ca kowitej wstrzemi liwo ci seksualnej), powodowa y, e� �� � � �  
decydowano si  na to stosunkowo pó no� � 10. Byli wi c synowie i�  córki przymie-
rza tymi, którzy rzeczywi cie weszli w�  cis e przymierze z� �  Bogiem i stali si� 
Jego  wiadkami.  Wysokie  idea y  ycia,  wstrzemi liwo ,  modlitwa  czyni o� � � �� �� �  
z ich wspólnot ma e grupy pre-monastyczne. Je li do tego dojdzie autorytet, ja� � -
kim cieszyli si  w�  Ko cio ach, wida , e odgrywali du  rol  tak e instytucjo� � � � �� � � -
naln  jako wspólnota chrze cijan ju  wtajemniczonych.� � �

Tymczasem inna posta  ze wspólnot chrze cija skich na tym terenie, � � � ihido-
jo, to ten, kto dla królestwa wiadomie rezygnuje ze wszystkiego (tak e z� �  posia-
dania w asnej rodziny) lub, jak podkre la Afrahat, syn jedynego Boga. Przymie� � -
rze  nabiera  aspektu  indywidualnego,  osobistego,  staje  si  relacj  pomi dzy� � �  
cz owiekiem i�  Bogiem, bez po redników i�  bez wspólnoty.  Termin ten dopiero 
w V i VI wieku przyjmie znaczenie anachorety. Oczywi cie, � ihidojo to tak e � qu-
adiszuto, czyli wi ty i� �  wstrzemi liwy�� . Ale tak e tutaj przestaje mie  to znacze� � -
nie podstawowe. Akcent przesuwa si  na wiadectwo, na pój cie za Chrystusem.� � �  
Jak samotny prorok walczy o Boga, o Jego prawo i jest dla wspólnoty Ko cio a� �  
znakiem obecno ci i�  dzia ania Boga. Wej cie w� �  przymierze sakramentalne z Bo-
giem, z jego konsekwencjami tak e liturgicznymi jest tylko jednym z�  elementów 
tego bycia synem przymierza. Oba terminy w pó niejszym okresie rozwoju mo� -
nastycyzmu zaczynaj  si  schodzi  ze sob , staj c si  w� � � � � �  pó niejszej literaturze�  
syryjskiej poj ciami zamiennymi� 11. T umaczy  to tak e mo na coraz silniejszy� � � � -
mi  wp ywami tradycji  greckiej,  które powodowa y przesuni cie  specyficznie� � �  
syryjskich  akcentów  w cie ,  z�  czasem  ich  zapomnienie  czy  uto samienie�  
w wiadomo ci wiernych.� �

Jak to uj  jeden z��  badaczy tematu12, zaprezentowana we wczesnym chrze-
cija stwie syryjskim idea ma jasny kontekst: �wyzna  mog  Boga w� � � �  doskona-
ym ogo oceniu�. To ogo ocenie jest podstaw  powo ania do wiadectwa i� � � � � �  na-

czelnym zadaniem, jakie stoi przed ascet . Nie wyniszczenie,  ale ogo ocenie.� �  
Innymi s owy, odrzucam nie dlatego, e co  jest absolutnie z e, ale dlatego, e� � � � �  
chc  zrobi  miejsce czemu  lepszemu. �Zawsze mog  wi cej� � ten aksjomat� � � � �  
le cy  u��  korzeni  syryjskiej  koncepcji  wolno ci  i�  nakazuj cy  cz owiekowi� �  

10 Zob. J.W. �ELAZNY Chrzest � inicjacja czy pe nia chrze cija stwa? Kilka uwag o� � �  rozumie-
niu chrztu w niektórych wspólnotach syryjskich II�III wieku, w: Katechumenat i inicjacja chrze-
cija ska w� �  Ko ciele staro ytnym� � , red.  F.  DR CZKOWSKI� ,  J. PA UCKI	 ,  P. SZCZUR,  M. SZRAM, 

M. WYSOCKI, M. ZIÓ KOWSKA	 , Lublin 2011, 49�61.
11 H. SIDNEY, S.H. GRIFFITH, Monks, Singles, and the Sons of the Covenant. Reflections on 

syriac ascetic terminology, w:  Eulogema. Studies in honor of R. Taft S.I., ed.  E. CARR ET AL., 
Roma 1993, 154�158.

12 P.  BETTIOLO,  Confessare  Dio in  perfetta  spogliazione, �Cristianesimo nella  Storia�  19 
(1998), 631�651.
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w imi  tej wolno ci nieustannie przekracza  granice, jakie mamy w� � �  siebie wpi-
sane z racji ludzkiej natury i jaka ka demu z�  nas jest dana, jest wyt umaczeniem�  
praktyk  mnichów  syryjskich,  które  szokowa y  im  wspó czesnych  Greków� �  
i Rzymian skrajno ci , dziwaczno ci  czy wr cz nieludzko ci . Pisma w. Hie� � � � � � � � -
ronima mówi ce o�  mnichach syryjskich na pustyni Chalkidyckiej, zapisy Teo-
doreta z Cyru w jego Dziejach mi o ci bo ej, � � � wiadectwa w. � � Jana Chryzostoma 
rozproszone w jego homiliach ukazuj  nam wiat ludzi, którzy nieustannie prze� � -
kraczaj  siebie, by ukaza  moc Boga, jaka tkwi w� �  cz owieku z�  Nim zjednoczo-
nym. Jednak wyrzeczenie si  wiata to wolno  wewn trzna. � � �� � Wolno  jest cen�� -
tralnym zagadnieniem,  to w niej  jest  to,  co  powoduje,  e  cz owiek  staje  si� � � 
obrazem Boga, dzi ki niej odzwierciedla w�  sobie podobie stwo do Stwórcy.�  To, 
co czyni , aby by  wolnym, samo przez si  czyni mnie na wzór Jednorodzonego.� � �

2. Eliasz i Elizeusz jako wzory ycia monastycznego w�  literaturze syryjskiej 

pierwszego tysi clecia�

W dalszej kolejno ci zajmijmy si  odwo aniami do Eliasza i� � �  Elizeusza jako 
tych, którzy s  w�  pe nym tego s owa znaczeniu prekursorami monastycznego� �  
powo ania. Nawi zanie do Eliasza i� �  Elizeusza dotyczy o wszystkich aspektów�  
ich ycia prorockiego. Nie chodzi o tylko o� �  ascez  czy te  praktyk  ich ycia na� � � �  
pustyni, ani o zainteresowanie tekstami Starego Testamentu jako tymi, do któ-
rych z racji ich semickiego rodowodu, jak i adresata odwo ywali si  uczniowie� �  
Chrystusa mówi cy po aramejsku i�  yj cy na tym terenie. Eliasz i� �  Elizeusz uka-
zuj  bowiem � naszym zdaniem � kolejne etapy dochodzenia do pe ni wolno ci,� � �  
w której wyra a si  spotkanie cz owieka i� � �  Boga.

Ju  u�  pierwszego znanego nam z imienia ortodoksyjnego pisarza syryjskie-
go, Afrahata, w jego Demonstracjach, które powsta y pomi dzy 336 a� �  345 ro-
kiem, Eliasz i Elizeusz pojawiaj  si  w� �  dwóch charakterystycznych sytuacjach. 
Obaj prorocy s  przedstawicielami ludzi po wi conych Bogu, którzy z� � �  uwagi 
na  swoja s u b  podj li  ycie  w� � � � �  czysto ci  i�  zupe nej wstrzemi liwo ci.  S� �� � � 
wi c przyk adami dziewictwa ze wzgl du na królestwo niebieskie. Pe nia wol� � � � -
no ci  zak ada  wyzwolenie  z� �  wszelkich  wi zów,  oddanie  ca kowite  Bogu.� �  
W tym charakterze obaj prorocy s  przywo ani w� �  Demonstracjach, zarówno 
w 613, jak i w 18. Dla w.�  Efrema, b d cego nie tylko kontynuatorem poprzed� � -
nich Ojców, ale i do dzi  jednym z�  najwi kszych autorytetów dla Ko cio ów� � �  

13 Eliasz � 6,1 (APHRAAT,  Les exposés I�IX,  t um� . i red.  M.-J. PIERRE, SC 349, Paris 1988, 
370; J. PARISOT, Aphraatis Sapientis Persae Demonstrationes, w: Patrologia syriaca [dalej: PS] 
1, Paris 1894; 249) oraz Elizeusz 6,5 (APHRAAT, Les exposés I�IX, t um� . i red. M.-J., PIERRE, SC 
349, Paris 1988, 379; tekst syryjski patrz J. PARISOT,  Aphraatis Sapientis Persae Demonstratio-
nes, PS 1,246)
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Orientalnych, zgodnie z ca  tradycj  biblijn  w a nie Eliasz i�� � � � �  Elizeusz s  tymi�  
postaciami ze Starego Testamentu,  które w sposób szczególny ukazuj  idea� � 
dziewictwa w yciu na ladowców Chrystusa. Tak,  wspominaj c o� � �  biskupach 
Nisibis Jakubie czy Abrahamie, mówi w. Efrem o�  tych prorokach w swoich 
Pie niach Nisibe skich� � 14. Czysto  daje im mo liwo  doskonalenia wolno ci�� � �� �  
w drodze oddania si  Bogu� .

W Demostracjach Afrahata pojawiaj  si  Eliasz i� �  Elizeusz tak e jako przy� -
k ady ycia samotnego, a� �  wi c protopla ci chrze cija skich anachoretów� � � � 15. Ta 
doskona o  ycia,  jak  prezentuj  sob  Eliasz i� �� � � � �  Elizeusz,  jest  przedmiotem 
szczególnej zach ty, jak  do wiernych � doskona ych, czyli prowadz cych ycie� � � � �  
quasi-monastyczne,  kieruje  Liber  Graduum, pismo pochodz ce z�  IV wieku, 
a b d ce wiadectwem duchowo ci ówczesnego Ko cio a mówi cego j zykiem� � � � � � � �  
syriackim,  w którym szczególn  rol  odgrywali  synowie  przymierza,� �  wspo-
mniani wy ej prekursorzy monastycyzmu na terenach orientalnego chrze cija� � �-
stwa. Dodatkowo, Afrahat przypomina, e Eliasz cierpia  z� �  powodu nienawi ci�  
kobiety, prefiguruj c tym Jana Chrzciciela, a�  Elizeusz z jego cudem wskrzesze-
nia zmar ego sta  si  zapowiedzi  Jezusa� � � � 16.

Podsumowuj c, ca e ycie proroków, a� � �  szczególnie przyk ad Eliasza i�  Elize-
usza, s  zapowiedzi  idea u monastycznego. Sk ada si  na to, zdaniem Afrahata,� � � � �  
zarówno praktykowany przez proroków post17, jak i ich nieustanna modlitwa, 
wiara,  wreszcie  sposób ycia,  na  który sk adaj  si  zarówno samotno ,  jak� � � � ��  
i dziewictwo. W tym samym charakterze przywo uje ich w�  swoich  Pie niach�  
o po cie�  w. Efrem� 18.

14 EFREM,  Pie ni  Nisibe skie  � � 21,4,  Corpus  Scriptorum Christianorum Orientalium [dalej: 
CSCO] 218, podseria teksty syryjskie [dalej syr] 92, red. E. BECK, 1961, s. 55; t um� . niem. CSCO 
219, syr 93, red. E. BECK, 1961, 68.

15 Demonstracje 18,7 (APHRAAT,  Les exposés X � XXIII, t um� . i red.  M.-J. PIERRE, SC 359, 
Paris 1989, 757�759; tekst syryjski zob. J. PARISOT, Aphraatis Sapientis Persae Demonstrationes, 
PS  1,  col.  833�836).  Ta  zreszt  tendencja  utrzyma  si  dalej,  co  wida  w� � �  tzw.  ABRAHAM 
Z KASZKAR, Regule, 4, (za wydaniem w oskim � S. CHIALÀ, Abramo di Kashkar e la sua comunità, 
Qiqajon 2005, 164).

16 Demonstracje 6,13 (APHRAAT, Les exposés I � IX, t um. i�  red. M.-J. PIERRE, SC 349, Paris 
1988, 397�399; tekst syryjski zob. J. PARISOT, Aphraatis Sapientis Persae Demonstratione, PS 1, 
288�292)

17 Zob. ABRAHAM Z KASZKAR, Regu a 2� , (t um. w oskie� �  S. CHIALÀ, Abramo di Kashkar e la  
sua comunità, Qiqajon 2005, 162).

18 Pie ni o�  po cie�  (De Ieiunio), red.  E. BECK : 4,11 (CSCO 246, syr. 106, 1964, 12; t um.�  
niem. E. BECK CSCO 247 syr. 107, 1964, 9); 7,1 (CSCO 246, syr. 106, red. E. BECK, 1964, 18; 
t um. niem.  � E. BECK CSCO 247 syr. 107, 1964, 14); 9,13 (CSCO 246, syr. 106, red.  E. BECK, 
1964, 28; t um. niem. � E. BECK CSCO 247 syr. 107, 1964, 21).
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3. Oryginalne elementy w odwo aniu do analizowanych postaci proroków�

Ale na tym nie ko cz  si  podobie stwa, jakie winny cechowa  ycie mni� � � � � � -
cha i powo anie proroków Eliasza i�  Elizeusza. Dla syryjskiego mnicha Eliasz to 
przyk ad gorliwo ci w� �  trosce o sprawy bo e, o�  wierno  prawdziwemu kultowi��  
Boga. Prawda bowiem, zdaniem Efrema, odgrywa szczególn  rol  w� �  yciu i�  po-
wo aniu mnicha� 19. W imi  tej wierno ci prawdzie prorok nie waha  si  stawia� � � � � 
czo a w adcom, a� �  w swoim post powaniu nie przypomina  �baranka na rze  pro� � � -
wadzonego�, lecz mia  nie tylko odwag  wyst pi  w� � � �  swoistym s dzie Boga po� -
legaj cym na próbie z o enia ofiary bogom bez podpalania stosu, ale i� � �  wykona� 
wyrok mierci na 400 (!) prorokach fa szywego Boga, jakim by  fenicki Baa� � � l20.

Kolejne odwo anie jest  jeszcze bardziej  oryginalne.  Eliasz  i�  Elizeusz  s� 
tymi, którzy jako prorocy wyst puj  wobec narodu wybranego w� �  roli heroldów 
bo ych praw i�  zabieraj  g os  w� �  wa nych sprawach ycia  narodu,  tak e tych� � �  
zwi zanych z�  polityk . Przywo uje ten przyk ad prorockiej misji Eliasza i� � �  Elize-
usza Tomasz z Marga w swojej Ksi dze prze o onych� � � 21.

Prorok Elizeusz nie tylko walczy  z�  wrogami narodu wybranego czy z ba�-
wochwalstwem, ale swoimi cudami wiadczy , � e jest prorok w� � �  Izraelu�, staj c�  
si  bo ym m em dla wspó braci i� � �� �  znakiem mocy Boga dzia aj cego w� �  cz o� -
wieku. Ta barwna strona jego dzia alno ci � cuda polegaj ce na uzdrowieniach,� � �  
wskrzeszeniach  z martwych etc.  �  charakteryzuje  mnichów  orientalnych do 
dzi . wi ty nie tylko dzia a cuda po mierci. W� 
 � � �  pobli u wi tego mnicha za� � � -
wsze dziej  si  cuda, bo on rozbudza wiar , a� � �  w rodowisku wiary dzia a Bóg,� �  
manifestuj c swoj  obecno  poprzez cuda.� � ��

4. Implikacje eklezjologiczne odwo a  do Eliasza i� �  Elizeusza w odniesieniu 

do roli odgrywanej przez mnichów we wspólnotach Ko cio ów� �  

Orientalnych

Mnich, powo any do z o enia szczególnego wiadectwa Bogu, ma wi c we� � � � �  
wspólnocie do odegrania tak  sam  rol , jak  wobec Izraela mieli Eliasz i� � � �  Elize-
usz. Ma strzec prawdy i czysto ci wiary. Jest to zadanie niezale ne od hierar� � -
chii.  Charyzmatyczny wiadek,  � ihidoje,  czyli jednorodzony na wzór  Jednoro-

19 Zob. 13 Hymn przeciw herezjom (Contra haereses) CSCO 169, syr 76, red. E. BECK , 1957, 
47�50 (t um. niem. � E. BECK, CSCO 170, syr. 77, 1957, 47�49) i 17 Hymn o prza nikach� , CSCO 
248, syr. 108, red. E. BECK, 1964, 31�32 (t um. niem. � E. BECK, CSCO 249, syr. 109, 25�26).

20 Zob.  TOMASZ Z MARGA,  Ksi ga prze o onych� � � , rozdzia  9 (za w oskim t um.  � � � S. CHIALÀ, 
Abramo di Kashkar e la sua comunità, Qiqajon 2005, 217) por. Demonstracje 6,5 (APHRAAT, Les  
exposés I � IX, t um. i�  red. M.-J. PIERRE, SC 349, Paris 1988, 378; tekst syryjski zob. J. PARISOT, 
Aphraatis Sapientis Persae Demonstratione, PS 1, 264).

21 Tam e� .
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dzonego22, ma swoje powo anie, a�  z nim zwi zane szczególne miejsce w�  Ko-
ciele. Podobnie jak w�  Starym Testamencie, obok wi tyni i
 �  skupionej przy niej 

kap anach dzia ali prorocy, tak samo obok hierarchii, biskupów i� �  prezbiterów 
dzia aj  mnisi. Jak pierwsi s  odpowiedzialni za liturgi  i� � � �  sakramenty, tak zada-
niem drugich jest strzec czysto ci wiary i�  prawdy w przekazywanej doktrynie. 
Jest wi c prosta kontynuacja z�  jednej strony kap a stwa, z� �  drugiej strony pro-
roctwa. Nowy Izrael ma wszystkie instytucje Starego Izraela. Nic wi c dziwne� -
go, e syryjski mnich jako spadkobierca i�  nast pca proroków Eliasza i�  Elizeusza 
w funkcji strze enia ludu bo ego b dzie rozstrzyga  o� � � �  prawdziwo ci postano� -
wie  soborów ( w. Szymon S upnik), czy te  konsekrowa  hierarchi  alterna� � � � � � -
tywnego Ko cio a, jak Jakub Baradaj.� �

Samotnik na s upie decydowa  bowiem nie tylko o� �  sprawach religijnych, 
czy te  wr cz politycznych swoich czasów, lecz jego porady, maj ce moc wy� � � -
roczni, dotyczy y wszystkich aspektów ycia wiernych przychodz cych i� � �  pyta-
j cych go o�  autorytarne rozstrzygni cia.  Od kwestii  ma e skich,  po kwestie� �� �  
dotycz ce  sporów  czy  przedsi wzi ,  nawet  tych  o� � ��  charakterze doczesnym, 
mnich-anachoreta by  prorokiem aplikuj cym wol  bo  do ycia konkretnych� � � �� �  
wiernych, by  charyzmatycznym g osem Boga dla sobie wspó czesnych. Takim� � �  
ukazuj  go cho by � � Dzieje mi o ci bo ej  � � � Teodoreta z Cyru23. To uj cie ukazuje�  
nam mnicha syryjskiego w prostej  linii  jako  przed u enie  instytucji  proroka.� �  
W monastycyzmie syryjskim przetrwa aby wi c koncepcja wspólnoty chrze ci� � � -
ja skiej, której  filarem jest obok przewodnicz cego Eucharystii tak e prorok,� � �  
teraz uobecniony w mnichu. Zadaniem ascety by oby wi c nie tylko w� �  ascezie 
i w modlitwie szuka  spotkania z�  Bogiem, ale na wzór proroka, którego szcze-
gólnej misji bycia g osem Boga we wspólnocie jest przed u eniem. Mnich ma� � �  
przewodzi  wspólnocie na zasadzie bycia jej charyzmatycznym przywódc .� �

Tradycja tych mnichów na wzór proroków Starego Testamentu, jednych, je-
dynych,  ihidoye jest bardzo wcze nie po wiadczona w� �  historii chrze cija stwa� �  
syryjskiego. Oni s  wybra cami, dla przeci tnego cz owieka pe nili (pe ni  do� � � � � � �  
dzisiaj) funkcj  proroków. Ich zadaniem nie jest przepowiada  przysz o  � to� � � ��  
nasze z e rozumienie tego s owa (staro ytni powiedzieliby � nie s  oni wieszcz� � � � -
kami), ale przekazywa  nauki i�  pouczenia Pana dzi , w�  konkretnej wspólnocie. 
Tak to ujmuje  Didache24.  Tak widzieli to kolejni pisarze syryjscy,  najcz ciej��  
wywodz cy si  z� �  kr gu ascetów/mnichów.�

22 Zob. A. UCIECHA, Ascetyczna nauka �Mowach� Afrahata, Katowice 2002, zob. szczegól-
nie 109�113.

23 Por. S. SIWIETZ, Das morgenländische Mönchtum, V. 3: Das Mönchtum in Syrien und Me-
sopotamien und das Aszentum In Persien, Wien 1938, gdzie wi kszo  wywodu jest oparta na� ��  
analizie dzia a Teodoreta.�

24 XI�XV (w: Pierwsi wiadkowie� , red. M. STAROWIEYSKI, Kraków 1998, 38�40).
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5. Podsumowanie

Z zaprezentowanej powy ej perspektywy wida  wyra nie, e jedn  z� � � � �  istot-
nych p aszczyzn dialogu z�  Ko cio ami Orientalnymi jest kwestia zbli enia ze� � �  
wspólnotami  monastycznymi.  Mnisi  z uwagi  na  specyficzne  zadanie  bycia 
stra nikami prawdy, jak i�  odczytania woli Bo ej we wspó czesnym wiecie s� � � � 
istotnym, wr cz kluczowym partnerem w�  prowadzonym dialogu ekumenicz-
nym.  Ich  zadaniem jest  odczytywa  znaki  czasu,  to od  ich  postawy zale y� �  
w du ym stopniu postawa wiernych. Nie mo na pomija  tego wymiaru powo� � � -
ania monastycznego. Dialog na p aszczy nie hierarchii, teologów nie wystar� � � -

czy.  Istotnym  zadaniem  jest  odczytanie  wspólnie  z mnichami,  którzy  dla 
wspólnot  orientalnych s  stra nikami wierno ci Bogu i� � �  jego prawu,  znaków 
czasu, by skutecznie pod a  drog  dialogu. I�� � �  cho  ka dy hierarcha Ko cio ów� � � �  
Orientalnych jest przynajmniej formalnie mnichem, to je li dialog ma by  wyj� � -
ciem naprzeciw braciom w�  wierze, trzeba uwzgl dni  ten aspekt. Jednocze� � -
nie nasi cz sto zapomniani bracia,  dowarto ciowuj c w� � � �  yciu Ko cio a ele� � � -

ment osobistego charyzmatycznego wiadectwa mog  ubogaci  nasze w asne� � � �  
rozumienie misji  i zadania  wspólnoty wierz cych.  Mnich  jako  spadkobierca�  
proroków w s u bie prawdzie poj tej  jako warto  najwy sza jest  chyba za� � � �� � -
wsze obecny w yciu Ko cio a, cho  nie zawsze to jego powo anie jest wyarty� � � � � -
ku owane tak wyra nie� � .

The Disciples of Elijah and Elisha

The Sources of Eastern Monastic Differences

Summary

In Syrian tradition, the monk is  presented as the inheritor of the customs 
from the prophets in the Old Testament. According to the first Syrian patristic 
scholars,  the lives of two prophets, in particular  Elijah�s and Elisha�s, illus-
trated the monk�s vocation. This applied not only to Elijah�s and Elisha�s vo-
cation  to  a life of  asceticism,  fasting,  penance and  purity,  but also to their 
many narrative aspects. What distinguished them was their zeal and enthusi-
asm in defending the true faith. For the Eastern monk, the prophets� unique 
manner of involvement in the struggle for the truth became the hallmark of his 
own vocation and task in the Church community. The Syrian monk was there-
fore, the guardian of his people, and its purity of faith. In this way, his mission 
was different from that which the monks fulfilled in the West, where the ques-
tion of doctrine and orthodoxy was primarily the responsibility of  the hier-
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archy's. Such an understanding, of the monastic vocation, found a specific an-
choring in the Eastern communities� ecclesiology. It seems that this aspect of 
the monastic vocation concerned not only this movement�s first period of de-
velopment, but had, and has (in some respects) its continuation to this day.


