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Wprowadzenie

Mo¿na powiedzieæ, ¿e £k 1-2 (Ewangelia dzieciêctwa Jezusa) prezentuje
 w pewnym sensie  obraz struktury spo³ecznej staro¿ytnego wiata ródziemnomorskiego. Autor trzeciej Ewangelii w £k 1-2 usi³uje przedstawiæ wymiary spo³eczne tekstów i kontekstów w nich zawartych. Mo¿na za³o¿yæ, ¿e
w przedstawionych modelach (w wymiarze ca³ej relacji ewangelicznej £k
 a wiêc tak¿e w £k 1-2), s¹ i te dotycz¹ce g³ównych wartoci czci i hañby,
maj¹ z natury charakter spo³eczno-religijno-naukowy i powinny byæ zinterpretowane w taki sposób, aby wyjaniæ sposoby oceniania przez czytelnika ró¿nic
kulturowych, jak równie¿ szczególne spo³eczno-religijne i kulturowe cechy
odbiorców £ukasza.
S¹dzimy, ¿e owe sposoby oceniania przez czytelnika £k 1-2 ró¿nic kulturowych, jak równie¿ szczególne spo³eczno-religijne i kulturowe cechy odbiorców w. £ukasza, definiuj¹ czêæ z nich jako pozytywn¹ wartoæ cz³owieka
w jego w³asnych oczach i oczach jego grupy spo³eczno-religijnej. Czêæ mo¿e
byæ przypisana lub nabyta. Pierwsza z nich przynale¿y jednostce ze wzglêdu
na czynniki znajduj¹ce siê poza jego kontrol¹, np. pochodzenie rodzinne, rasa,
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wiek, p³eæ. Czêæ nabyta natomiast wynika z wysi³ku jednostki, by poprawiæ
swoj¹ pozycjê w danym systemie spo³eczno-religijnym czêsto kosztem innych,
np. poprzez osi¹gniêcia edukacyjne lub zawodowe albo przez wysi³ki bardziej
bezporednie  podwa¿anie pozycji innych, w pewnego rodzaju spo³eczno-religijnej rywalizacji. Choæ ich model jest o wiele bardziej rozwiniêty, takie
krótkie naszkicowanie jego zarysów wystarczy, by wprowadziæ tutaj nasz temat, tzn. zastosowanie powy¿ej przedstawionego modelu do £ukaszowego obrazu Maryi (£k 1-2)1.
Ewangelia wed³ug w. £ukasza rozpoczyna siê od szkicu zaszczytów
przypisanych Jezusowi ze wzglêdu na jego królewskich krewnych. I tak w.
Józef pochodzi z czcigodnej rodziny, powo³uj¹cej siê na Dawida jako przodka
(£k 1,27; 2,4). Poniewa¿ rodziny kap³añskie ciesz¹ siê honorowymi przywilejami i poniewa¿ Maryja jest krewn¹ córki Aarona (£k 1,5.36), dlatego uznaæ
wypada, ¿e Maryja cieszy siê zaszczytnymi przywilejami linii kap³añskiej.
Dane biblijne wskazuj¹ na przywilej, ¿e sama Maryja nale¿y do rodziny kap³añskiej. Mo¿na w podsumowaniu powy¿szych dywagacji wskazaæ (komentuj¹c czystoæ Jezusa), ¿e skoro ludzi mo¿na rozmieciæ na pewnego rodzaju
mapie, to fakt, gdzie umiecimy Jezusa, ma znaczenie. Maryja by³a spokrewniona z rodem kap³añskim, tak jak Zachariasz nale¿a³ do zmiany Abiasza (£k 1,5),
a El¿bieta by³a jedn¹ z córek Aarona (£k 1,5). Oboje byli sprawiedliwi wobec
Boga, postêpuj¹c nienagannie wed³ug wszystkich przykazañ i ustaw Pañskich
(£k 1,6). Byli oni spokrewnieni z Maryj¹, Matk¹ Jezusa, co oznacza³o, ¿e
i Ona mia³a powi¹zania z rodem kap³añskim. Jego Opiekun pochodzi³ z domu
Dawidowego (£k 1,27; 2,4; 3,23.31-32). A zatem Jezus nale¿a³ do dwóch
najwiêtszych linii rodzinnych w Izraelu, kap³añskiej i królewskiej.
Wydaje siê, ¿e trzeci ewangelista wiernie odzwierciedli³ wzorce kulturowe swojego wiata, przedstawiaj¹c Maryjê jako osobê o czcigodnych prawach.
Relacje natchnione Ewangelisty w £k 1-2 zawieraj¹ w sobie równie¿ potencja³
kszta³towania wiata kulturowego. Przekaz ewangeliczny  £k 1-2  wprowadza odbiorców jakby w nowy wiat. Ma to na celu potwierdzenie b¹d podwa¿enie tego, co odbiorcy w sposób naturalny domniemali, lub do czego doszli
drog¹ analizy mylowej. Mówi¹c ogólniej, ewangeliczna relacja (£k 1-2) nie
mo¿e byæ jedynie traktowana jako narzêdzie komunikacji2 .
W takiej sytuacji mo¿na przyj¹æ, ¿e kontekst odczytywania £k 1-2 (i ca³ej
trzeciej ewangelii synoptycznej), nie jest to wystarczaj¹co jasny, czy Ewangelista pisa³ w zgodzie (lub wbrew) z kulturowymi za³o¿eniami dotycz¹cymi
1
2

Por. J. Saymour, A. Smith, Macmillan Dictionary of Anthropology, t. II, London 1986, s. 267.
Por. U. Eco, Semiotics and the Philosophy of Lnaguage, Bloomington 1984, s. 25. Tak¿e:
A.A. Tolbert, Sowing the Gospel: Marks world in Literary-Historical Perspective, Minneapolis 1989,
s. 303304.
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(w tym przypadku), definicji statusu w danym systemie spo³eczno-religijnym.
Zwrócenie uwagi szczególnie na przestawienie Maryi w narracji narodzenia
u £ukasza potwierdzi oba te przekonania przez wykazanie:
 wyj¹tkowego zainteresowania w. £ukasza zagadnieniami statusu spo³ecznego i czci w pocz¹tkowych rozdzia³ach (szczególnie £k 1-2);
 szczególnego znaczenia obrazu Maryi w tym¿e kontekcie.
Postaramy siê obecnie wykazaæ, ¿e w. £ukasz w rzeczywistoci nie zajmuje siê przypisan¹ czci¹ Maryi, a w zasadzie przyjmuje strategiê narracyjn¹,
która wyklucza taki akcent. Dla w. £ukasza Maryja nie ma ¿adnych podstaw
do uzyskania pozytywnej wartoci spo³ecznej, a co wiêcej, ju¿ na pocz¹tku
opowiadania z góry zrzeka siê swoich przysz³ych praw do czcigodnego statusu
nale¿nego jej, gdy polubi potomka Dawida. Wiêksze znaczenie ma tutaj status
przyznany Maryi przez samego Boga (tzn. nie przypisany Jej drog¹ zwyczajow¹
i nie nabyty przez Ni¹), czego ostatecznym wyrazem jest Jej uznanie siê za
S³u¿ebnicê w Bo¿ej Rodzinie. Przedstawiona w ten sposób Maryja stanowi radykaln¹ krytykê normalnych, okrelonych kulturowo rodków spo³ecznej stratyfikacji w wiecie ródziemnomorskim, oraz jest zwiastunk¹ przysz³ego akcentu
postawionego na przywilej wynikaj¹cy ze zbawienia, który pojawia siê w narracji w. £ukasza. W zasadzie, poniewa¿ nasz punkt odniesienia jest narracyjny,
bêdziemy pod¹¿aæ zgodnie z sekwencj¹ opisu w. £ukasza, odstêpuj¹c od niego tylko w celu odniesienia siê do potwierdzaj¹cego materia³u gdzie indziej3.
2. Maryja – Dziewica z Galilei

Po przedstawieniu Zachariasza i El¿biety oraz relacji ze zwiastowania
Zachariaszowi, a tak¿e reakcji El¿biety na fakt jej poczêcia, w. £ukasz skupia
swoj¹ redakcyjn¹ uwagê na dziewicy Maryi z Galilei: W szóstym miesi¹cu
pos³a³ Bóg anio³a Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy polubionej mê¿owi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy by³o na
imiê Maryja (£k 1,26-27).
Przedstawiaj¹c uprzednio Zachariasza i El¿bietê (£k 1,5-6), Ewangelista
powiêci³ znaczn¹ uwagê zagadnieniom ich statusu spo³eczno-religijnego.
W swojej pracy redakcyjnej, autor trzeciej ewangelii szczególnie pos³u¿y³ siê
takimi rodkami literackimi, jak powtórzenia i skojarzenia. Mia³o to ukazaæ
i w sposób szczególny wyeksponowaæ ten¿e status spo³eczno-religijny: ich
czystoæ i sprawiedliwoæ. Nie by³o ³atwym zabiegiem redakcyjnym, ale nie3

Por. J.A. Fitzmyer, Mary in Lucan Salvation History, Luke the Theologian: Aspects of His
Teaching, New York 1989, s. 5785.
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zbêdnym scharakteryzowanie ich: jako potomstwo Aarona, które nosi na sobie
przywilej i zaszczyt kap³añstwa4 .
Wysoki status spo³eczno-religijny, którym cieszyli siê kap³ani wynika³
z ich dziedzicznej czystoci i powo³ania:
 boskiego usankcjonowania ich istotnej roli w kulcie wi¹tynnym i sprawowanej tam pos³udze ofiarniczej5;
 ich kap³añstwo by³o dziedziczne, a Zachariasz do swojej linii genealogicznej
wywodz¹cej siê od Aarona dodaje dodatkow¹ kwalifikacjê  ma³¿eñstwo
z córk¹ Aarona6. Nie wynika³o to z ograniczeñ kastowych. Córki kap³anów,
takie jak El¿bieta, obowi¹zywa³y niewielkie ograniczenia w kwestii ma³¿eñstwa; kap³ani zmuszeni byli poddawaæ siê surowszym zakazom, ale z pewnoci¹ mogli ¿eniæ siê z Izraelitkami (tzn. z córkami niekap³anów)7.
W innych miejscach, w. £ukasz wykazuje swoje upodobanie redakcyjne
do krótkich charakterystyk osobowych8, na co wskazuje chocia¿by £k 1,6.
Ewangelista czyni tak, aby uzupe³niæ wed³ug jego relacji portret kap³añskiej
pary, doskona³oæ9.
Zainteresowanie w. £ukasza statusem spo³eczno-religijnym tych dwóch
postaci wi¹¿e siê ze sposobem, w jaki naszkicowa³ sprawozdanie ze zwiastowania i reakcji Zachariasza. Spotykamy go w spo³eczno-religijnym centrum ¿ydowskiego wiata, sprawuj¹cego swoje obowi¹zki w jerozolimskiej wi¹tyni10.
4 Por. D.B. Gowler, Characterisation in Luke: A Socio-Narratiological Approach, BTB 19
(1989), s. 5462.
5 Por. Wj 28-29; Kp³ 8-10.
6 Por. Wj 28,1; 29,9; Lb 18.
7 Por. E. Schauer, The History of the Jewish People in the Age of Jesus Christ, Edinburgh 1979,
s. 240243: kwesti¹ zasadnicz¹ by³o genealogiczne zachowanie czystoci i godnoci kap³añstwa, poniewa¿ mêski potomek dziedziczy³ urz¹d kap³añski po swoim ojcu, pod warunkiem, ¿e status matki by³
wystarczaj¹cy; w omawianym przypadku pochodzenie kap³añskie, czystoæ, bêd¹ce miar¹ statusu spo³eczno-religijnego w Izraelu, zosta³y w wyrany sposób zachowane bez ich naruszenia.
8 Ca³ego dwudzie³a w. £ukasza (£k-Dz); por. np. £k 2,25.36-37; 23,50-51; Dz 10,1-2.
9 w. £ukasz w sposób szczególny podkrela ich moraln¹ doskona³oæ. Charakterystyka El¿biety i Zachariasza, dokonana przez w. £ukasza, zachêca nas do skojarzenia tej pary z Abrahamem i Sar¹
(por. np. Rdz 11,30;15,6;17,1.17;18,11-12), co stanowi istotny przyczynek do ich pozytywnej oceny.
Ponadto wed³ug £k 1,7 dowiadujemy siê, ¿e Zachariasz i El¿bieta byli w podesz³ych latach ¿ycia. Jest to
cenne wskazanie Ewangelisty, ze wzglêdu na powszechnie panuj¹ce wówczas przekonanie  w kulturze
ich spo³eczeñstwa, ¿e szacunek, szczególny respekt i czeæ przychodzi z wiekiem.
10 Takie znaczenie wi¹tyni znajdziesz w: D.M. Knipe, The Temple in Image and Reality, Temple
and Society, Winona Lake 1988, s. 105128; Zachariasz zosta³ wybrany przez Boga  Jahwe, do
szczególnego zaszczytu wejcia do Miejsca wiêtego, które ju¿ samo w siebie by³o miejscem szczególnej czci. W odniesieniu do El¿biety nale¿y zauwa¿yæ, ¿e po poczêciu dziecka, jej relacja z Bogiem,
koncentruje siê wokó³ konsekwencji jej stanu w jej zwi¹zkach ze spo³ecznoci¹ (£k 1,25). Tak jak
w pismach izraelskich, w których silnie zakorzeniona jest myl, ¿e Bóg sprawuje w³adzê nad ³onem
niewiasty, tak tutaj urodzenie dziecka rozumiane jest jako objaw Bo¿ego b³ogos³awieñstwa (por. np. Rdz
16,4; 29,32; 30,1.22-23), a st¹d tak¿e jako oznaka statusu spo³eczno-religijnego. Jej prawo do szczególnej czci, opisane w £k 1,5-7, zosta³o niejako podwa¿one przez bezp³odnoæ. Dlatego Bo¿a ingerencja
zosta³a odczytana przez El¿bietê jako pozbycie siê piêtna hañby i osi¹gniêcie apogeum czci.
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Taki sposób redakcji relacji o zwiastowaniu Zachariaszowi w wi¹tyni jerozolimskiej, narodzin Jana Chrzciciela, ukazuje, ¿e w. £ukasz mo¿e byæ uwa¿any
za osobê, dla której wiat kultury ródziemnomorskiej zorientowany na zagadnienia czci i hañby, w ¿yciu spo³eczno-religijnym  nie jest obcy. W dalszej
kolejnoci  wed³ug relacji £k 1-2  Ewangelista w sposób szczególnie wyrazisty zaznaczy³ te kulturowe wartoci, na pocz¹tku swojej relacji z narodzenia
Jezusa. Tam¿e, w. Józef, który rzadko pojawia siê w £ukaszowej opowieci
o narodzeniu i nie odgrywa prawie ¿adnej aktywnej roli, zosta³ scharakteryzowany za pomoc¹ godnych pozazdroszczenia praw  wynikaj¹cych z jego rodowego pochodzenia (£k 1,26).
W taki oto sposób w. £ukasz przedstawia (w £k 1-2) postaci El¿biety,
Zachariasza i Józefa, a co z Maryj¹? W tym miejscu mo¿na zapytaæ, jak jest
w przypadku prezentacji statusu spo³eczno-religijnego Maryi? Poszukuj¹c odpowiedzi na powy¿ej przedstawion¹ kwestiê, najpierw musimy podejæ ze
szczególn¹ uwag¹ zmiany miejsca, w którym dokonuje siê prezentacja Maryi. Okolicznoci miejsca s¹ zupe³nie odmienne, bowiem przy przedstawieniu Maryi przenosimy siê z Miejsca wiêtego, centrum ¿ydowskiego wiata  Jerozolimy, do stosunkowo ma³o znanego miasta, w regionie na tyle
odleg³ym i mieszanym rasowo, ¿e mo¿na go nazwaæ Galile¹ pogan (1Mch
5,15). Poza tym to, co wiemy o Maryi, mo¿emy tylko sprowadziæ do okrelenia Jej statusu spo³eczno-religijnego jako Dziewicy polubionej Józefowi.
Fakt, ¿e zwrot Dziewica przedstawia Maryjê jako niewiastê w wieku pozwalaj¹cym jej na zam¹¿pójcie11.
Zawarcie ma³¿eñstwa zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem wymaga³o:
 sformu³owania ma³¿eñskiego aktu prawnego;
 przekazania tzw. ma³¿eñskiego wiana panu m³odemu;
 dope³nienia ma³¿eñstwa poprzez akt wspó³¿ycia p³ciowego.
Przedstawiony w £k 1-2 status spo³eczno-religijny Maryi, szczególnie
ukazanie w nim rodowodowe pochodzenie Maryi, stanowi¹ ostry kontrast
z £ukaszow¹ charakterystyk¹ Maryi. Przedstawiona zosta³a Ona jako m³oda
Dziewczyna, przed okresem lub w trakcie okresu dziewczêcego dojrzewania.
11 Por. G. J. Wenham, Betulah  A Girl of Marriageable Age, VT 22 (1972), s. 326348; por.
równie¿: B. Rawson, The Roman Family. The Family in Ancient Rome, New Perspectives, Ithaca,
NY 1986, s. 157.21: Zgodnie ze wspó³czesnym prawem rzymskim, najni¿szy wiek pozwalaj¹cy na
zawarcie ma³¿eñstwa wynosi³ dla dziewcz¹t 12 lat (dla ch³opców 14), a najni¿szy wiek pozwalaj¹cy na
zarêczyny 10 lat. Praktyka ¿ydowska by³a podobna, i tak ma³¿eñstwo w przypadku kobiety mia³o
zwykle miejsce zanim osi¹gnê³a ona 12 i pó³ roku. By³o to korzystne dla jej mê¿a, który w ten sposób
móg³ korzystaæ z jej us³ug przez d³u¿szy okres czasu, ale tak¿e mia³o znaczenie dla ojca. Mówi¹c
praktycznie, ³atwiej by³o mu zagwarantowaæ czystoæ córki (tzn. dziewictwo) i zabezpieczyæ swój
honor, gdy uda³o mu siê wydaæ j¹ za m¹¿, zanim jeszcze osi¹gnê³a dojrza³oæ.
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Jej pochodzenie, w sensie usytuowania geograficznego, jest ukazane przez
w. £ukasza jako wywodz¹ca siê z ma³o znacz¹cego miasta w rasowo mieszanym regionie. Józef jest synem Dawida, ale Maryja jeszcze nie zosta³a w³¹czona do Jego domu i dlatego nie ma prawa do Jego odziedziczonego statusu
spo³eczno-religijnego12. Nastêpuj¹ca dalej charakterystyka Maryi jako krewnej
El¿biety w £k 1,36 w ¿aden sposób nie odmienia tego obrazu13.

3. Maryja jako łaską Bożą obdarzona Służebnica Pańska

W perykopie przedstawiaj¹cej scenê zwiastowania, ju¿ na pocz¹tku wymiany zdañ Maryi z Archanio³em Gabrielem (£k 1,26-27), dostrzegamy kontynuacjê rozwoju myli redakcyjnej w. £ukasza, co do Jej statusu spo³eczno-religijnego. S³owa pozdrowienia Gabriela i obwieszczenie uprzywilejowanego
statusu spo³eczno-religijnego Maryi (£k 1,28) oraz ponowne zapewnienie
o Bo¿ej przychylnoci (£k 1,30) stanowi¹ dla Niej umocnienie do wyzbycia
siê wszelkiego zak³opotania i niepewnoci (£k 1,29).
Pocz¹tkowe s³owa Archanio³a Gabriela, cai/re( kecaritwme,nh( powi¹zane
s¹ przez aliteracjê, oraz przez po³¹czenie dwóch motywów przeplataj¹cych siê
w Ewangelii:
 Bóg ³askawie dzia³a;
 ludzie (w odpowiedni sposób) reaguj¹ z radoci¹ i chwa³¹14.
12 Por. R. Loewe, The Position of Women in Judaism, London 1966, s. 2223: Wczeniejsze
praktyki, wyranie nie odró¿nia³y zarêczyn od zawarcia ma³¿eñstwa. Jednak¿e przed I w. p. n. Chr.,
up³yw czasu miêdzy jednym a drugim wynosi³ zwykle dwanacie miesiêcy. Dlatego akt zarêczyn
i wiano by³y wymieniane w chwili zarêczyn, po czym panna m³oda i pan m³ody byli prawnie po³¹czeni
wêz³em ma³¿eñskim. W okresie zarêczyn, do chwili seksualnej konsumacji ma³¿eñstwa przez zarêczon¹
parê, córka pozostawa³a w domu swojego ojca, pod jego kontrol¹. Nie wspomina siê Rodziny Maryi.
W zasadzie Maryja nie zostaje przedstawiona w ¿aden sposób, który by J¹ rekomendowa³ jako osobê
szczególnie godn¹ szacunku albo czci. W wietle szczególnej uwagi, jak¹ Ewangelista przyk³ada w £k 1-2
do wprowadzenia i prezentacji kobiet i mê¿czyzn, jako osób o wysokim statusie spo³eczno-religijnym,
jest to niezwyk³e. Wydaje siê, ¿e dla £ukasza istot¹ sprawy przy przedstawieniu Maryi jest Jej znikome
znaczenie.
13 suggenij (krewna, krewniaczka)  takiego rodzaju znaczenie jest zbyt niejasne, aby mia³o
oznaczaæ uczestnictwo Maryi w kap³añskiej linii genealogicznej El¿biety. Nawet je¿eli Maryja i El¿bieta
by³y kuzynkami w pierwszej linii, nie musimy koniecznie wyci¹gaæ takich wniosków. Przecie¿ jak
zauwa¿ylimy, dziedziczna czystoæ kap³anów przekazywana jest w linii mêskiej. Z tego samego powodu, nawet gdyby w. £ukasz pisa³ o takim powi¹zaniu, to nie mia³oby ono wp³ywu na status Jezusa,
chyba ¿eby w. Józef pochodzi³ z rodziny kap³añskiej. Co wiêcej, nigdzie indziej w relacji ewangelicznej (szczególnie £k 1-2), w. £ukasz nie próbuje powi¹zaæ statusu spo³eczno-religijnego Maryi ze
statusem El¿biety.
14 Por. J. R. Donahue, A Neglected Factor in the Theology of Mark, JBL 101 (1982), s. 563594;
szczególnie s. 568.
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Mo¿liwe, ¿e cai/re (raduj siê) nale¿a³oby oddaæ jako zwyczajowe pozdrowienie15. W ten sposób wstêpny zwrot Archanio³a Gabriela uzupe³nia obraz
radoci przenikaj¹cy trzeci¹ ewangeliê i stanowi reminiscencjê So 3,14-15; Za
9,9; Jl 2,21. Pe³na ³aski (kecaritwme,nh) spe³nia zatem funkcjê imienia Maryi,
okrelaj¹c j¹ jako szczególny obiekt Bo¿ego wybrañstwa  dobrodziejstwa.
Bóg okaza³ swoj¹ ³askê szczególnego wybrañstwa Maryi, która nie roci³a
sobie prawa do honorowego statusu spo³eczno-religijnego. Bóg wyniós³ J¹
z niskiej pozycji spo³eczno-religijnej, wybra³ i wyposa¿y³ do tego, by spe³ni³a
centraln¹ rolê w odkupieniu16. Przes³anie to zostaje potwierdzone przez Archanio³a Gabriela: Pan z Tob¹. Takiego rodzaju formu³a spe³nia³a wyj¹tkow¹ rolê
w Starym Testamencie, bêd¹c czêsto stosowan¹ jako zwrot w odniesieniu do
osoby wybranej przez Boga, do spe³nienia szczególnego zadania w historii
zbawienia (np. Rdz 26,24; 28,15; Wj 3,15; Sdz 6,11-18; Dz 18,9-10)17.
Po zwiastowaniu Archanio³a Gabriela Maryi, ¿e urodzi Syna: wiêtego,
Syna Najwy¿szego, Syna Bo¿ego, dowiadujemy siê, jaka by³a odpowied Maryi. Maryja nazywaj¹c siê S³u¿ebnic¹ Pañsk¹ (£k 1,48), wyra¿a swoje ca³kowite poddanie siê Bo¿ym celom, ale tak¿e okrela swoj¹ s³u¿ebn¹ rolê w tym
zadaniu. Ta, której narrator nie przypisa³ (wed³ug relacji £k 1-2) ¿adnego
dziedzictwa rodzinnego, teraz sama okrela swoje miejsce w Bo¿ej Rodzinie.
Oznacza to, ¿e s³owa Maryi nios¹ w sobie fundamentaln¹ definicjê Jej osobowoci: statusu spo³eczno-religijnego, a tym samym w kontekcie spo³eczno-historycznym, Jej s³owa relatywizuj¹, a nawet nara¿aj¹ na szwank Jej status
spo³eczny jako Narzeczonej w. Józefa. Jednak¿e, nale¿y mieæ na uwadze, ¿e
partnerstwo z Bogiem, przewy¿sza w Jej oczach wymagania (i pozycjê spo³eczn¹) Rodziny18 .
W swojej charakterystyce Maryi w. £ukasz zaczyna podwa¿aæ zasadnoæ tradycyjnego konkurowania i manewrowania w celu osi¹gniêcia wysokiego statusu spo³eczno-religijnego, jakie dominowa³y w wiecie ródziemnomor15 Por. Mt 26,49; 27,29; 28,9; Mk 15,8; J 19,3; por równie¿: S. Lyonnet, cai/re( kecaritwme,nh,
w: Bib 20 (1939), s. 131141; jednak¿e poza u¿yciem: cai/re (raduj siê)  na pocz¹tku listów do
greckojêzycznych odbiorców, np. w Dz 15,23; 23,26  w. £ukasz pos³uguje siê w tym celu semickim
eivrh,nh (£k 10,5; 24,36).
16 Por. R.H. Fuller, A Note on Luke 1:28 i 38, The New Testament Age. Essays in Honor of Bo
Reicke, t. II, Macon 1984, s. 201206.
17 Por. W.C. van Unnik, Dominus Vobiscum. The Background of a Liturgical Formula, New Testament Essays. Studies in Memory of Thomas Walter Manson (18931958), Manchester 1959, s. 288289.
18 Por. P.V. Mc Flesher, Oxen, Women, or Citizens? Slaves in the System of the Mishna, BJS 143,
Atlanta, GA 1988, s. 9094: W wiecie grecko-rzymskim oraz wiecie Miszny, status niewolnika wynika³ ze statusu pana domu. Status g³owy rodziny rozci¹ga³ siê na wszystkich, którzy dzielili z nim relacjê
pokrewieñstwa. Kiedy Maryja okrela swoj¹ pozycjê jako S³u¿ebnicy Pañskiej, rozpoznajemy, ¿e wywodzi Ona swój status od Niego i w ten sposób £ukasz rozpoczyna swoj¹ prezentacjê spo³ecznoci
Bo¿ego ludu, którego podstawowe dowiadczenia spo³eczne oparte s¹ o jego relacjê z Bogiem.
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skim w pierwszym wieku. Maryja, która wydawa³a siê niewiele znaczyæ (w jakiejkolwiek skali statusu spo³eczno-religijnego)  pod wzglêdem wieku, dziedzictwa rodzinnego, p³ci  okazuje siê byæ obdarzon¹ ³ask¹ od Boga. Maryja
jest T¹, która ostatecznie odnajduje swój status spo³eczno-religijny i to¿samoæ
w pos³uszeñstwie Bogu i uczestnictwie w Jego woli zbawienia.
4. Odwrócenie statusu społeczno-religijnego Maryi

Wymiana pozdrowieñ w kulturze palestyñskiej przyjêta, i przedstawiona
przez w. £ukasza, jest zarówno bardzo stylizowana, jak i bardzo znacz¹ca.
w. £ukasz du¿y nacisk k³adzie na pozdrowienie Maryi i chocia¿ nie znamy
jego treci, wspomina je trzy razy (£k 1,40.41.44)19. Jego pierwszorzêdne
znaczenie zdaje siê wynikaæ z jego skutku  tzn. reakcji na nienarodzone
dziecko El¿biety, co wspomniane jest dwa razy (£k 1,41.44).
W nawi¹zaniu do Starego Testamentu, w przeciwieñstwie do Moj¿esza,
który wychodzi, aby powitaæ swojego tecia i pierwszy wypowiada s³owa
pozdrowienia, El¿bieta w wyrany sposób jest osob¹ znaczniejsz¹, przynajmniej wed³ug normalnych kanonów. Jest córk¹ Aarona, ¿on¹ kap³ana, starsz¹
z dwóch kobiet. A ponadto, czy¿ nie otrzyma³a znaku Bo¿ej afirmacji w postaci obdarzenia dzieckiem? Zadziwiaj¹ce jest zatem pozdrowienie Maryi przez
El¿bietê. Powodowana przez dzieciê w Jej ³onie, nape³niona Duchem wiêtym,
stawia siebie w roli S³u¿ebnicy, obdarzaj¹c czci¹ swojego Gocia, którego
rozpoznaje jako Matkê mojego Pana; b³ogos³awion¹ (...), miêdzy niewiastami.
Nagle role siê odwróci³y do tego stopnia, ¿e El¿bieta sk³ada drugie wiadectwo
uprzywilejowanego statusu Maryi, og³oszonego najpierw przez Archanio³a Gabriela (£k 1,28.30). Pocz¹tkowe s³owa El¿biety stanowi¹ reminiscencjê pozdrowienia i czci oddawanej Osobie znaczniejszej w uznaniu Jej wysokiego
statusu spo³eczno-religijnego Maryi i faktu, ¿e Bóg J¹ pob³ogos³awi³. St¹d
jêzyk El¿biety ró¿ni siê od jêzyka w £k 1,45. El¿bieta w tej sytuacji uznaje
wy¿szoæ swojej m³odej krewnej, uznaje Jej wyj¹tkowy status spo³eczno-reli19 W Wj 18,7 znajdujemy przyk³adowe pozdrowienie: Wyszed³ Moj¿esz naprzeciw tecia, odda³
mu pok³on i uca³owa³ go. Potem wypytywali siê wzajemnie o powodzenie i udali siê do obozu. Tekst ten
jest interesuj¹cy zarówno jako ilustracja treci pozdrowienia, jak i dodatkowego sposobu, w jaki prezentuje zagadnienia statusu i czci. Moj¿esz jest gospodarzem, a jednak to On inicjuje pozdrowienia, okazuj¹c w³aciw¹ czeæ starszemu gociowi. Podobne zasady obowi¹zuj¹ w £k 7,36-50, gdzie Szymon
faryzeusz obra¿a Jezusa, nie witaj¹c Go w odpowiedni sposób (por. £k 7,44-46) oraz w £k 20,46, gdzie
Jezus krytykuje ¿¹dania uczonych w Pimie otrzymywania na rynku pozdrowieñ pe³nych czci (np.
pierwszeñstwo pozdrowienia, uk³ony, s³owa b³ogos³awieñstwa). Podobne zagadnienia maj¹ zastosowanie w £k 1-2.
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gijny, wynikaj¹cy z Jej pierwszeñstwa w przyjêciu Bo¿ego dobrodziejstwa.
W tym przypadku Jej jêzyk przypomina Sdz 5,24 i Jdt 13,18. W centrum
uwagi znajduje siê macierzyñstwo Maryi, gdy¿ to w³anie jako Matka wniesie
swój wk³ad w zbawienie swojego ludu. W tym kontekcie pytanie El¿biety (£k
1,43) nie jest zaskakuj¹ce. Wdziêczna Bogu za Jego przychylnoæ wzglêdem
Niej samej i tak pewna tego, ¿e Jej hañba zosta³a przezwyciê¿ona (£k 1,25).
Mimo wszystko rozpoznaje wy¿szoæ roli swojej m³odej krewnej. Jest Ona
w koñcu Matk¹ Jej Pana (por. mojego Pana). Drugie b³ogos³awieñstwo wypowiedziane przez El¿bietê rozpoznaje Maryjê jako odbiorcê Bo¿ej przychylnoci z powodu Jej wiary. Nie mo¿na by³o ostrzej zarysowaæ kontrastu miêdzy
Zachariaszem  mê¿czyzn¹, starszym, kap³anem  a Maryj¹. On nie uwierzy³
(£k 1,20), Ona  tak20.
Takie odwrócenie statusu spo³eczno-religijnego, wysuwaj¹ce w niespodziewany sposób na pierwszy plan rolê Maryi w rozwijaj¹cej siê relacji £k 1-2:
 £k 2,5  to w. Józef jest spokrewniony z Maryj¹ (a nie odwrotnie);
 £k 2,48  to Maryja wymieniona zostaje przed Józefem;
 £k 2,33-34  to Symeon b³ogos³awi¹c ich zwraca siê do Maryi;
 £k 2,48  to Maryja wypowiada siê w imieniu swoim i w. Józefa.
Ponadto w zgromadzeniu uczniów  w Dz 1,14  imiê Maryi zostaje
wymienione razem z Jedenastoma.
Magnificat Maryi  Jej odpowied na pozdrowienie El¿biety albo konkretniej na cudowne wydarzenie, potwierdzone przez s³owa El¿biety  interesuje nas jedynie ze wzglêdu na zobrazowanie m.in. nowego statusu spo³eczno-religijnego Maryi. W relacji £k 1,48 zosta³a ukazana podstawa pochwalnej
pieni Maryi, któr¹ jest ni¹ uprzednie Bo¿e dzia³anie: wejrza³ On na uni¿enie
Swojej S³u¿ebnicy. Uni¿enie Maryi mo¿e byæ u¿yte na okrelenie upokorzenia
wynikaj¹cego z bezp³odnoci (por. np. Rdz 16,11; 1Sm 1,11). Jednak¿e nie
w tym przypadku, bowiem nie mamy jakichkolwiek podstaw, aby uwa¿aæ
Dziewictwo Maryi za ród³o Jej uni¿enia. Owo uni¿enie Maryi mo¿na byæ
mo¿e odnieæ do upokorzenia ucinionego ludu Bo¿ego (por. np. Pwt 26,7;
1Sm 9,16; 1Mch 2,12). W takiej sytuacji, wzi¹wszy pod uwagê inne paralele
miêdzy Maryj¹ a Izraelem (w Jej pieni Magnificat), mo¿emy uznaæ, ¿e uni¿ony stan Maryi mo¿e reprezentowaæ stan Jej ludu. Tapei,nwsij nale¿y tak¿e
w trzeciej ewangelii do dziedziny semantycznej s³owa ubogi. Owa dziedzina
s³owna bywa czêsto kojarzona z negatywn¹ ocen¹ spo³eczn¹ cz³owieka,
20

Por. R.E. Brown, The Birth of the Messiah. A Commentary on the Infancy Narratives in
Matthew and Luke, Garden City, NY 1977, s. 333: fakt, ¿e o[ti powinno w tym miejscu zostaæ przet³umaczone jako ¿e, a nie poniewa¿ wynika z sugestii Dz 27,25. Taki przek³ad przyczynia siê tak¿e do
podkrelenia antytezy zarysowanej miêdzy Zachariaszem a Maryj¹.

60

Ks. Mieczysław Mikołajczak
Teologia

w oparciu o takie kryteria jak p³eæ, wiek, czystoæ, ekonomika. St¹d samookrelenie Maryi jako uni¿onej nie jest tylko metaforyczne i reprezentatywne, ale
opiera siê na Jej rzeczywistej pozycji spo³eczno-religijnej, przedstawionej
w opowieci £ukasza (£k 2,22-24). Jej uprzywilejowany status spo³eczno-religijny, który w scenie zwiastowania zosta³ og³oszony przez Archanio³a Gabriela, potwierdzony przez inspirowan¹ Duchem El¿bietê i zaakceptowany tak¿e przez Maryjê, mo¿na z ca³¹ pewnoci¹ nazwaæ, ¿e jest konsekwencj¹ Bo¿ej
zaskakuj¹cej i ³askawej  wyj¹tkowej inicjatywy. Tak¿e inni rozpoznaj¹ nadany jej przez Boga status spo³eczno-religijny Maryi i nazywaj¹ J¹ b³ogos³awion¹ (£k 1,48b), potwierdzaj¹c w ten sposób zarówno Jej istotn¹ pozycjê spo³eczno-religijn¹, jak i boskie pochodzenie tej pozycji21.
Podsumowanie

Niedawne zastosowanie odkryæ antropologii kulturalnej i psychologii
spo³ecznej wywo³a³o znacz¹ce reprekusje w naszym odczytywaniu dokumentów nowotestamentowych, w tym szczególnie  Ewangelii Dzieciêctwa Jezusa
(£k 1-2). Autor niniejszego artyku³u stara³ siê dowieæ, ¿e spo³eczno-naukowe
perspektywy i modele powinny byæ stosowane do tych tekstów tylko jako
czêæ obszerniejszej teorii powstania i interpretacji znaczenia literackiego. Zajmuj¹c siê w¹skim zagadnieniem prezentacji statusu spo³ecznego-religijnego
Maryi, w £ukaszowej relacji (£k 1-2) zaobserwowalimy, jak krytyczne znaczenie maj¹ one dla Ewangelisty. Bardzo interesuj¹ce jest spostrze¿enie, ¿e ów
portret Maryi przedstawiony w £k 1-2, w sposób niezwykle optymistyczny
zapowiada naturê zbawienia i normy obowi¹zuj¹ce w spo³ecznoci ludu Bo¿ego, które zostan¹ pe³niej rozwiniête w dalszej czêci Dwudzie³a w. £ukasza
(£k  Dz).

21 Por. J.B. Green, The Gospel of Luke, NICNT, Grand Rapids, MI 1993, s. 111; L. Boff, The
Maternal Face of God. The Feminine and Its Religious Significance, San Francisco 1979, s. 196.
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THE SOCIO-RELIGIOUS LIFE OF MARY IN THE GOSPEL
OF THE INFANCY OF JESUS (LK 1-2)
(SUMMARY)

Recent discoveries in the realm of cultural anthropology and social psychology have had
repercussions in our interpretation of the New Testament texts and particularly of the Gospel of the
Infancy of Jesus (Lk 1-2). The author of this article has attempted to prove that scientific approach
and scholarly models should be applied to these texts only in the context of broad theory of their
origin and interpretation of the literary meaning. The author has narrowed down the scope of his
interest to the presentation of the socio-religious status of Mary in Lukes account (Lk 1-2). The
research has shown how important it was for St. Luke. The final conclusion of the study is very
significant and optimistic  presentation of Mary in Lk 1-2 signals the nature of salvation and the
standards in the fellowship of Gods people which will be further developed in the next part of the
double work of St. Luke (Lk  Acts).

DAS BILD DES GESELLSCHAFTLICHEN UND RELIGIÖSEN
LEBENS MARIAS IM EVANGELIUM DER KINDHEIT JESU (LK 1-2)
(ZUSAMMENFASSUNG)

Die letzte Anwendung von Entdeckungen der Kulturanthropologie und Sozialpsychologie
bewirkte bedeutende negative Konsequenzen in unserem Verständnis der neutestamentlichen Dokumente, darunter insbesondere des Evangeliums der Kindheit Jesu (Lk 12). Der Verfasser des
Artikels bemühte sich, zu beweisen, dass die sozial  wissenschaftlichen Perspektiven und Modelle
in Bezug auf diese Texte lediglich als Teil der umfangreicheren Entstehungs und Interpretationstheorie der literarischen Bedeutung verwendet werden sollten. Der Autor des vorliegenden Artikels beschäftigte sich mit einer detaillierten Frage der Darstellung von gesellschaftlich-religiösem
Status Marias in der Überlieferung von Lukas (Lk 12). Infolge der im Artikel durchgeführten
Analysen kann man bemerken, was für kritische Bedeutung sie für den Evangelisten  St. Lukas
haben. Sehr interessant ist das Ergebnis von Enduntersuchungen  die Bemerkung, dass jenes in
Lk 12 dargestellte Porträt Marias auf eine außergewöhnlich optimistische Weise die Erlösungsnatur und die in der Gemeinschaft des Volkes Gottes geltenden Normen ankündigt, was in dem
weiteren Teil vom Doppelwerk des Heiligen Lukas (Lk  ApG) vollständiger entwickelt wird.

