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SYMBOLIKA KRZY¯A U IGNACEGO ANTIOCHEÑSKIEGO
I POLIKARPA ZE SMYRNY
Autorzy wczesnego chrzecijañstwa wyranie wskazywali na paralele miêdzy pewnymi przedmiotami i wydarzeniami Starego Testamentu i krzy¿em Chrystusa oraz ukrzy¿owaniem w Nowym Testamencie  paralele zawarte w obrazach
i proroctwach. Szczególne zas³ugi po³o¿y³a tutaj egzegeza i teologia patrystyczna, w której krzy¿ i ukrzy¿owanie by³y wa¿nym punktem zainteresowania w katechezie tak dla ¯ydów, jak i Greków1. Jedni i drudzy mieli do tego faktu odmienny stosunek, o czym zawiadcza w. Pawe³. Wy³o¿y³ swoj¹ naukê krzy¿a 
logóV toū stauroū w Pierwszym Licie do Koryntian 1,18.2223: Nauka bowiem krzy¿a g³upstwem jest dla tych, co id¹ na zatracenie, moc¹ Bo¿¹ za dla
nas, którzy dostêpujemy zbawienia ( ) Tak wiêc, gdy ¯ydzi ¿¹daj¹ znaków, a Grecy szukaj¹ m¹droci, my g³osimy Chrystusa ukrzy¿owanego, który jest zgorszeniem dla ¯ydów, a g³upstwem dla pogan. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e g³ówna myl
w. Paw³a koncentruje siê tu na ukazaniu pozytywnej roli krzy¿a Chrystusowego
dla ¿ycia chrzecijañskiego2. Artyku³ podejmuje próbê przedstawienia symboliki
krzy¿a obecnej w pismach w. Ignacego z Antiochii i w. Polikarpa ze Smyrny,
którzy byli spadkobiercami nauki krzy¿a w. Paw³a.
1. LISTY W. IGNACEGO Z ANTIOCHII
Ignacy Antiocheñski nale¿y do bezporednich wiadków nauczania apostolskiego. Pochodz¹c z krêgu antiocheñskiego orodka, w którym przez pewien czas
Piotr Aposto³ sprawowa³ pieczê pastersk¹ nad pierwszymi chrzecijanami, a w. Pa1 Por. S. Kobielus, Krzy¿ Chrystusa. Od znaku i figury do symbolu i metafory, KrakówTyniec
20112, s. 25.
2 Por. J. Za³êski, G³upstwo krzy¿a jako wyraz m¹droci Bo¿ej a m¹droæ wiata w 1Kor 1,1825,
S³owo Krzy¿a 2(2008), s. 81.
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we³ organizowa³ podró¿e misyjne, przej¹³ dziedzictwo przes³ania Jezusa Chrystusa
czyste i niezafa³szowane3. I dlatego w swoich listach Ignacy ci¹gle przypomina,
¿e Jezus jest prawdziwym cz³owiekiem, ¿e prawdziwie przyj¹³ ludzkie cia³o, w tym
prawdziwym ciele cierpia³ i zmartwychwsta³. I st¹d te¿ gwa³townie atakuje tych,
którzy g³osz¹, ¿e Jezus siê tylko pojawi³, tylko pozornie przyj¹³ ludzkie cia³o,
tylko pozornie by³ cz³owiekiem, jak na przyk³ad robili to dokeci4.
Tajemnica krzy¿a zajmuje centralne miejsce w soteriologii w. Ignacego
Antiocheñskiego5. W wielu listach biskup Antiochii siêga do tematyki krzy¿a
i ukrzy¿owania6. Przyk³adem jest fragment z listu Do Kocio³a w Efezie, gdzie
w rozdziale 9 wspomina o przybyszach, g³osz¹cych fa³szywa naukê i o reakcji
sprzeciwu chrzecijan z Efezu. Autor listu pochwala postawê chrzecijan i nazywa ich kamieniami wi¹tyni Ojca, przygotowanymi na budowê: Jestecie bowiem kamieniami wi¹tyni Ojca, przygotowani na budowê, jak¹ sam wznosi.
Dwiga was do góry machina (mhcah́) Jezusa Chrystusa, któr¹ jest krzy¿, a Duch
wiêty s³u¿y wam za linê7. G³êbsze znaczenie tej metafory mo¿e prowadziæ do
tajemnicy Odkupienia, która dwiga do góry, a za narzêdzie ma krzy¿. W tej wypowiedzi przypomina adresatom o zbawczych planach Jezusa Chrystusa, które
zawarte s¹ w Jego mi³oci, Jego mêce i zmartwychwstaniu (e’ n t˛h̄ au
’ toū a
’ gáp˛h,
e’ n páqei au
’ toū kaì a
’ nastásei). Mi³oæ Chrystusa ujawni³a siê zatem historycznie w misterium paschalnym, a wiêc w mêce i zmartwychwstaniu, nale¿¹cym
do zbawczych aktów Jezusa Chrystusa, które zosta³y podjête przez Niego dla
odkupienia zagubionej w grzechach ludzkoci8.
W tym samym licie Ignacy jeszcze raz wspomina o krzy¿u Chrystusa
w rozdziale 18: Duch mój jest ofiar¹ (períyhma) krzy¿a, który jest zgorszeniem

3 Por. N. Widok, Model chrystologiczny Wyznania Wiary w Listach Ignacego Antiocheñskiego, w: Byzantina Europaea. Ksiêga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Waldemarowi Ceranowi,
red. M. Kokoszko, M.J. Leszka, £ód 2007, s. 555.
4 Dokeci nie wierzyli w realnoæ cia³a Chrystusa, a zatem tak¿e w realnoæ Jego mêki i mierci. W ten sposób odrzucali wiadectwo krzy¿a, bo krzy¿ w³anie, przez sam¹ okropnoæ mêki, wiadczy najwymowniej o pe³nym cz³owieczeñstwie Chrystusa.
5 Por. M. Laracy, Cross and Church in the Spirituality of Ignatius of Antioch, American Ecclesiastical Review 167(1973), s. 387392.
6 Co do autentycznoci i okresu powstania listów Ignacego, Munier broni tradycyjnej datacji:
miêdzy 110 i 135 r. (por. Ch. Munier, Où en est la question dIgnace dAntioche? Bilan dun siècle
de recherches, Aufstieg und Niedergang der römischen Welt 2, 27, 1, Berlin 1993, s. 380, 471484);
ostatnio Lechner przeniós³ redakcjê listów na oko³o 165175 w Azji Mniejszej, a List do Filipian
Polikarpa na oko³o 150 r.
7 Ignacy Antiocheñski, Do Kocio³a w Efezie 9,1, w: Pierwsi wiadkowie, t³um. A. widerkówna, Kraków 1998, BOK 10, s. 115.
8 Por. N. Widok, Cechy konstytutywne wspólnoty kocielnej w nauczaniu Ignacego Antiocheñskiego, w: Koció³ staro¿ytny  Królestwo Chrystusa i instytucja, pr. zb., Lublin 2010, s. 4142.
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(skándalon) dla niewierz¹cych, dla nas zbawieniem i ¿yciem wiecznym9: Gdzie
jest mêdrzec? gdzie badacz?10, gdzie pewnoæ siebie tych, których zw¹ uczonymi?11. Interpretacja s³owa períyhma powoduje trudnoci. Znajduje siê tak¿e
u w. Paw³a, kiedy mówi o znoszeniu przeladowania: Stalimy siê jakby mieciem tego wiata i wzbudzamy odrazê we wszystkich a¿ do tej chwili (pántwn
períyhma)12. Ignacy, nawi¹zuj¹c do dwóch tekstów Paw³owych, ukazuje, ¿e
krzy¿ postrzegany jest jako g³upstwo i odraza. Te obel¿ywe s³owa Grecy niekiedy
stosowali do ofiar ekspiacyjnych w rodzaju koz³a u ¯ydów w Dniu Pojednania13.
Natomiast wed³ug Ignacego krzy¿ jest zarazem znakiem odrazy, jak i ofiary Chrystusa z³o¿onej Bogu w imieniu zagubionej ludzkoci.
Ignacy u¿ywa jeszcze jednego terminu znanego w. Paw³owi: skándalon.
Podstawowym znaczeniem tego terminu jest co, o co mo¿na siê potkn¹æ i co w
konsekwencji mo¿e prowadziæ do upadku14, zw³aszcza pu³apka, sid³a, ale mo¿e
te¿ oznaczaæ co, co prowadzi do z³a i zguby15. Pawe³ obydwa zasadnicze znaczenia starotestamentalne (okazja do zaci¹gniêcia winy i przyczyna zguby) sprowadza do jednoci. To, co sprawia zaci¹gniêcie winy i przynosi zgubê, mo¿e równoczenie wywo³aæ sprzeciw i oburzenie. Podobn¹ reakcjê wywo³ywa³ krzy¿ u ¯ydów. Chodzi³o jednak nie tyle zgorszenie, ile raczej o rozumienie przez ¯ydów
krzy¿a jako kamienia obrazy. Oczywicie, mo¿na odczytywaæ s³owa Ignacego
równie¿ w perspektywie jego przysz³ego mêczeñstwa, bowiem w licie Do Kocio³a w Tralleis daje siê odnaleæ powi¹zania miêdzy cierpieniem Chrystusa i
jego w³asn¹ mierci¹.
W rozdzia³ach od 9 do 11 w licie Do Kocio³a w Tralleis, Ignacy rozwija
dwa tematy w odniesieniu do symbolu krzy¿a. Najpierw przestrzega ponownie
przed doketami, którzy negowali realnoæ cierpieñ Chrystusa: B¹dcie wiêc g³usi, kiedy wam mówi¹ o czym innym ni¿ o Jezusie Chrystusie, z rodu Dawida,
Synu Maryi, który naprawdê siê narodzi³, który jad³ i pi³, naprawdê by³ przeladowany za Poncjusza Pi³ata, naprawdê zosta³ ukrzy¿owany i umar³, a ogl¹da³y Go
niebo i ziemia, i otch³añ16. Tekst ten jest godny zauwa¿enia z bardzo wa¿nego
powodu. Powtarza, co prawda, w sposób bardzo dobitny, sekwencjê kerygma-

9

Por. 1Kor 1,23.
Por. 1Kor 1,20.
11 Ignacy Antiocheñski, Do Kocio³a w Efezie 18,1, BOK 10, s. 118.
12 1Kor 4,13.
13 Por. Kp³ 16,10.2122.
14 Por. Kp³ 19,14; Joz 23,13.
15 Por. 1Sm 25,31; Sdz 2,3; Ps 140,6; Syr 27,23.
16 Ignacy Antiocheñski, Do Kocio³a w Tralleis 9,1, BOK 10, s. 126; na temat prawdziwego i
realnego ukrzy¿owania Chrystusa Ignacy pisze równie¿ w Do Kocio³a w Efezie 16,2 i Do Kocio³a
w Smyrnie 1,2 i 2.
10
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tyczn¹ odziedziczon¹ z tradycji nowotestamentowej, wprowadza jednak kilka istotnych nowoci. Wspomina dziewicze narodzenie Jezusa, przes³ankê, która nigdzie
nie by³a obecna w kerygmatach Nowego Testamentu, a która odt¹d przynale¿eæ
bêdzie do wszystkich chrystologicznych Credo. Z kolei, przys³ówek naprawdê,
powtórzony trzy razy, czyni bardzo wyran¹ intencjê przeciwstawienia siê heretykom doketom, którzy nie chcieli wierzyæ w prawdziwe cz³owieczeñstwo Jezusa17.
W dalszej czêci listu biskup Ignacy stosuje ciekaw¹ metaforê zaczerpniêt¹
z przyrody: Unikajcie zatem tych z³ych odroli rodz¹cych owoc miercionony,
którego gdy kto skosztuje, od razu umiera. Nie Ojciec ich sadzi³. Gdyby tak by³o,
okazaliby siê ga³êziami krzy¿a (kládoi toū stauroū ), a rodziliby owoc nie
niszczej¹cy. Przez swój krzy¿ Chrystus w swojej mêce wzywa nas, którzymy
Jego cz³onkami. A g³owa nie mo¿e byæ zrodzona bez cz³onków, tote¿ Bóg obiecuje nam zjednoczenie, którym jest On sam18. Krzy¿ porównany jest do drzewa,
którego ga³êzie stanowi¹ chrzecijanie, rodz¹cy owoce. Drzewo krzy¿a zatem jednoczy wszystkich cz³onków Kocio³a, którego G³ow¹ jest Chrystus. Zapewne jest
to aluzja do listów w. Paw³a19, w których przedstawia on Chrystusa jako G³owê,
a wierz¹cych w Niego jako cz³onków Chrystusa. Tekst Ignacego jest wiêc pierwszym wiadectwem prezentuj¹cym krzy¿ jako drzewo ¿ycia20. Ukazywanie krzy¿a jako kwitn¹cego i owocuj¹cego drzewa ¿ycia  arbor crucis, arbor vitae, crux
florida21 przyjê³o siê w sztuce wczesnochrzecijañskiej. Autorzy póniejsi przeciwstawiali drzewo rajskie, które przynios³o mieræ, drzewu krzy¿a, które przynios³o ¿ycie22.
W licie Do Kocio³a w Filadelfii znajduje siê kolejny fragment ilustruj¹cy
znaczenie krzy¿a: Zaklinam was, abycie niczego nie czynili w duchu k³ótni,
lecz wed³ug nauki Chrystusowej. S³ysza³em, jak niektórzy mówi¹: Jeli nie znajdê tego w archiwach (e’ n toīV a
’ rceíoiV), czy w Ewangelii, nie uwierzê. A kiedy
im rzek³em: Tak jest w Pimie wiêtym, odpowiedzieli: Oto w³anie pytanie. Dla
mnie archiwami (a
’ rceīa) jest Jezus Chrystus, archiwami nienaruszalnymi (tà
áqikta
’
a
’ rceīa)  to krzy¿ Jego, Jego mieræ i zmartwychwstanie, i wiara (któr¹
otrzymujemy) przez Niego. W tym te¿ pragnê zostaæ usprawiedliwiony dziêki
waszej modlitwie23. Ponownie widaæ, i¿ Ignacy u¿ywa metafory obcej dla religii
17

Por. B. Sesboüé, Treæ tradycji: regu³a wiary i symbole (IIV wiek), w: Historia dogmatów.
Bóg zbawienie, t. I, red. B. Sesboüé, J. Woliñski, t³um. P. Rak, Kraków 1999, s. 7677.
18 Ignacy Antiocheñski, Do Kocio³a w Trallei 11,12, BOK 10, s. 126.
19 Por. 1Kor 6, 15 i 12, 1227 oraz Kol 1,18.
20 Por. J. Daniélou, Les symboles chrétiens primitives, Paris 1961, s. 45: Le fait que le fruit
soit incorruptible paraît bien montrer que la Croix est considérée ici comme arbre de vie.
21 Temat znaku krzy¿a jako drzewa ¿ycia omawia: E. Testa, Il simbolismo dei giudeocristiani,
Jerusalem 1981, s. 288292.
22 Por. S. Kobielus, Krzy¿ Chrystusa , s. 66.
23 Ignacy Antiocheñski, Do Kocio³a w Filadelfii 8,2, BOK 10, s. 134.
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judaistycznej, bowiem samego terminu a
’ rceīa nie wystêpuje ani w Septuagincie
ani w Nowym Testamencie. Tak te¿ chrzecijanom judaizuj¹cym, którzy dowodu
Ewangelii poszukuj¹ w archiwach, to znaczy w Pismach Starego Testamentu,
Ignacy odpowiada, ¿e to, co zdarzy³o siê Jezusowi, faktycznie jest ju¿ zapisane
w proroctwach. Wobec zak³opotania swych oponentów, g³osi to, co ostatecznie
jest racj¹ jego wiary: wydarzenie paschalne Jezusa24. Krzy¿ oznacza zatem u Ignacego realn¹ mieræ i zmartwychwstanie Chrystusa i jest podstaw¹ wiary w Odkupienie25.
List Do Kocio³a w Smyrnie stanowi kontynuacjê apologii skierowanej przeciw doketom odrzucaj¹cym realnoæ cierpieñ Chrystusa. Tym razem biskup Antiochii rozpoczyna swój list do wspólnoty w Smyrnie od uwielbienia Boga za
ugruntowan¹ wiarê i m¹droæ u Smyrnian: Wielbiê Jezusa Chrystusa, Boga, który uczyni³ was tak m¹drymi. Pozna³em bowiem, ¿e jestecie utwierdzeni w niezachwianej wierze, niby przybici duchem i cia³em do krzy¿a Pana Jezusa Chrystusa
(kaqhlwmnénoV e’ n tw̄
˛ staurw̄
˛ toū Kuroū Ihsoū Cristoū sarkí te kaì
pneúmati) i umocnieni w mi³oci przez Krew Chrystusow¹, niez³omnie przekonani o wszystkim, co dotyczy Pana naszego, który bêd¹c naprawdê wed³ug cia³a z
rodu Dawida, jest Synem Bo¿ym wed³ug woli i potêgi Boga, naprawdê urodzi³ siê
z Dziewicy, zosta³ ochrzczony przez Jana, aby wype³niæ wszystko, co sprawiedliwe, a za Poncjusza Pi³ata i tetrarchy Heroda naprawdê zosta³ przybity za nas w
ciele. Tylko dziêki owocom Jego krzy¿a, dziêki Jego mêce po Bo¿emu b³ogos³awionej, jestemy, kim jestemy26.
Dla Ignacego zatem powodem niezachwianej wiary chrzecijan w Smyrnie
jest to, ¿e zostali przybici duchem i cia³em do krzy¿a Pana Jezusa Chrystusa.
Jest to zapewne echo s³ów w. Paw³a: razem z Chrystusem zosta³em przybity do
krzy¿a27. ¯ycie chrzecijañskie zatem Ignacy prezentuje jako zjednoczenie z Chrystusem w przylgniêciu do Jego krzy¿a, bowiem jeli Chrystus odkupi³ ludzkoæ,
przyjmuj¹c krzy¿ i mieræ za wszystkich, to ta Chrystusowa solidarnoæ z ka¿dym cz³owiekiem zawiera w sobie równoczenie najpotê¿niejsze wezwanie do
solidarnego wspó³dzia³ania z Nim w dziele odkupienia. W dalszym fragmencie
listu Do Kocio³a w Smyrnie dodaje jeszcze: Tylko dziêki owocom Jego krzy¿a,
dziêki Jego mêce po Bo¿emu b³ogos³awionej, jestemy, kim jestemy. Tote¿ przez
swoje zmartwychwstanie podniós³ On sztandar (sússhmoj)28 na wieki, aby wiê24 Por. Th. Camelot, Ignace dAntioche  Polycarpe de Smyrne, Lettres et Martyre de Polycarpe, SCh 10, Paris 1958, s. 78.
25 Por. G. Reijners, The Terminology of the Holy Cross in the Early Christian Literature as
based upon Old Testament Typology, NijmegenUtrecht 1966, s. 21.
26 Ignacy Antiocheñski, Do Kocio³a w Smyrnie 1,1, BOK 10, s. 136.
27 Ga 2,19.
28 Por. Iz 5,26.
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tych i wiernych swoich, czy to ¯ydów, czy to sporód pogan [zgromadziæ] w jednym ciele swojego Kocio³a 29. Choæ problem interpretacji owego sztandaru jako
krzy¿a zwyciêskiego jest ci¹gle podejmowany, to wydaje siê, ¿e w tym kontekcie trzeba przyznaæ racjê tezie W.R. Schoedela 30, bowiem aspekt soteriologiczny krzy¿a w tym licie jest widoczny. W opinii autorów staro¿ytnych krzy¿ by³
sztandarem wiod¹cym do walki przede wszystkim z szatanem i jego zwolennikami, za u Ignacego mamy krzy¿ jako sztandar zwyciêstwa. W redniowiecznych
wyobra¿eniach zmartwychwstania Chrystus trzyma krzy¿ jako labarum zwyciêstwa nad mierci¹31.
w. Ignacy, jak to ju¿ zosta³o wykazane, w swoich listach podkrela wyranie realnoæ ukrzy¿owania Chrystusa. U¿ywa tutaj licznych porównañ zainspirowanych przez listy w. Paw³a. Nie mo¿na jednak zgodziæ siê z takimi pogl¹dami,
i¿ on tylko odtwarza teologiê krzy¿a w. Paw³a w ca³ej rozpiêtoci32. Oczywicie,
Ignacy nie precyzuje, w jaki sposób krzy¿ i ukrzy¿owanie Chrystusa przynios³o
zbawienie, ale zaznacza, i¿ on naprawdê zosta³ przybity za nas w ciele33, podkrelaj¹c w ten sposób tradycyjn¹ naukê o realnoci ukrzy¿owania. W przedstawieniu tego problemu biskup Antiochii u¿ywa jêzyka obrazowego, skoncentrowanego na ¿yciu chrzecijañskim oraz na zjednoczeniu z Chrystusem Ukrzy¿owanym.
Dlatego Chrystus jest przedstawiony jako machina, wznosz¹ca wi¹tyniê; drzewo,
z którego wyrastaj¹ ga³êzie, symbolizuj¹ce wszystkich wierz¹cych przybitych
cia³em i dusz¹ do Niego. Krzy¿ jest zatem przede wszystkim tym, co jednoczy
wszystkich wiernych. Swoje przekonania odnonie do rzeczywistoci cierpieñ
Chrystusa na krzy¿u Ignacy powiadczy³ swoj¹ mêczeñsk¹ mierci¹.
2. LIST DO KOCIO£A W FILIPPI W. POLIKARPA ZE SMYRNY
Podobnie jak Ignacy, Polikarp nale¿y do ojców apostolskich. By³ uczniem
Jana Aposto³a, który mianowa³ go biskupem w Smyrnie. Po w. Polikarpie zachowa³ siê list do mieszkañców Filippi oraz opis jego mêczeñstwa. W 7 i 8 rozdziale
owego listu Polikarp dwa razy wspomina o krzy¿u. Najpierw odwo³uje siê do
listów w. Jana, aby uzasadniæ realnoæ wcielenia i mêki Chrystusa: Ka¿dy bo-

29

Ignacy Antiocheñski, Do Kocio³a w Smyrnie 1,2, BOK 10, s. 136.
Schoedel, nawi¹zuj¹c do Izajasza, przyjmuje interpretacjê sztandaru jako krzy¿a zwyciêskiego; por. W.R. Schoedel, Ignatius of Antioch. A Commentary on the Letters of Ignatius of Antioch, Philadelphie 1985, s. 220.
31 Por. S. Kobielus, Krzy¿ Chrystusa , s. 159163.
32 Schneider uwa¿a, i¿ Ignacy wszystko zaczerpn¹³ od Paw³a, por. J. Schneider, Stauro/j, stauro/w, a)nastauro/w, Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament VII, Stuttgart 1966, s. 580.
33 Ignacy Antiocheñski, Do Kocio³a w Smyrnie 1,2, BOK 10, s. 136.
30
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wiem, kto nie uznaje, ¿e Jezus Chrystus przyszed³ w ciele, jest antychrystem34,
kto nie uznaje wiadectwa krzy¿a (martúrion toū stauroū)35, ten jest z diab³a,
a kto wed³ug swoich w³asnych pragnieñ zniekszta³ca powiedzenia Pana, mówi¹c,
¿e nie ma ani zmartwychwstania, ani s¹du, taki cz³owiek jest pierworodnym szatana36. W tym kontekcie wyra¿enie wiadectwo krzy¿a nale¿y odczytywaæ
jako ca³e dzie³o zbawienia wszystkich ludzi przez krzy¿ Chrystusa. Równie¿ ta
reakcja Polikarpa, jak Ignacego wczeniej, by³a odpowiedzi¹ na g³oszenie przez
fa³szywych braci, co nosz¹ ob³udnie imiê Pana37 nauki o pozornej mêce Chrystusa. St¹d, w dalszej czêci listu zachêca Polikarp swoich s³uchaczy do pozostania z Chrystusem: B¹dmy wiêc nieustannie z Tym, kto jest nadziej¹ nasz¹ i zadatkiem naszej sprawiedliwoci, z Jezusem Chrystusem, który w swoim ciele
poniós³ nasze grzechy na drzewo (‘òV a
’ nh́negken h‘ mw̄n tàV a
‘ martíaV t˛
w̄ ’idí˛w
sẃmati e’ pì tò xúlon)38, który grzechu nie pope³ni³, a w Jego ustach nie znaleziono podstêpu39. On dla nas, abymy z Nim ¿yli, wycierpia³ wszystko40. W tym
cytacie Polikarp u¿ywa s³owa xúlon (drzewo) i odnosi je do krzy¿a Chrystusa,
na które poniós³ grzechy wszystkich. Motyw drzewa wystêpowa³ ju¿ wczeniej
u Ignacego, ale dopiero Polikarp nadaje mu w pe³ni odkupieñczy charakter.
S³owo krzy¿ znajduje siê jeszcze w 12 rozdziale tego listu, we fragmencie
zachowanym jedynie w przek³adzie ³aciñskim. W oparciu o list w. Paw³a i Ewangeliê Mateusza, zachêca Polikarp do modlitwy za cesarzy i w³adców: Módlcie
siê za wszystkich wiêtych. Módlcie siê tak¿e za cesarzy, za mo¿nych, za w³adców, za tych, co was przeladuj¹ i nienawidz¹41, i za nieprzyjació³ krzy¿a (pro
inimicis crucis)42, aby owoce wasze by³y widoczne dla wszystkich, a wy abycie
byli w nim doskonali43. Ostatnie zdanie zapewne stanowi nawi¹zanie do s³ów
w. Paw³a: Wielu bowiem postêpuje, jak wrogowie krzy¿a Chrystusowego, o których czêsto wam mówi³em, a teraz mówiê z p³aczem44. Jednak miêdzy owymi
wrogami jest ró¿nica, gdy¿ wrogowie krzy¿a u Paw³a stanowi¹ kategoriê chrzecijan, za u Polikarpa, w tej wersji ³aciñskiej, wydaje siê, ¿e s¹ to przeladowcy
zewnêtrzni.
34

Por. 1J 4,23 oraz 2J 7.

35 Wed³ug Beuera formu³a wiadectwo krzy¿a mo¿e mieæ sens genetivus subjectivus i ozna-

czaæ wiadectwo dane przez krzy¿, podobnie jak mamy choæby w 1J 5,68.
36 Polikarp ze Smyrny, List do Kocio³a w Filippi 7,1, BOK 10, s. 159.
37 Tam¿e 6,1, s. 158.
38 Por. 1P 2, 24.
39 Por. 1P 2,22.
40 Polikarp ze Smyrny, List do Kocio³a w Filippi 8,1, BOK 10, s. 159.
41 Por. Mt 5,44.
42 Por. 1Tm2,2.
43 Polikarp ze Smyrny, List do Kocio³a w Filippi 12,3, BOK 10, s. 161.
44 Flp 3,18.
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PODSUMOWANIE
Wczesnochrzecijañska symbolika krzy¿a  przedstawiona tutaj u dwóch ojców apostolskich z II wieku  w rzeczywistoci jest daleko bardziej bogata, ni¿
mog³oby to sugerowaæ niniejsze opracowanie. Spe³nia³a niezmiernie wa¿n¹ rolê
ikonograficznej syntezy nauki o zbawieniu, by³a czym w rodzaju póniejszych
traktatów soteriologicznych (góruje jednak nad nimi szerokoci¹ ujêcia i silniejszym zwi¹zaniem prawd wiary z ¿yciem). W ujêciu w. Ignacego i w. Polikarpa, krzy¿ staje siê kluczem do rozumienia ca³ej przesz³ej i aktualnej ekonomii
zbawienia45. Ju¿ ewangelijne opisy mêki nie s¹ dziennikarsk¹ relacj¹ z egzekucji,
ale spojrzeniem na misterium pasyjne poprzez blask Zmartwychwstania. To widzenie wiary pozwala³o dojrzeæ pierwszym chrzecijanom w drzewie hañby Chrystusowy sztandar zwyciêstwa. Prawda o zbawczym triumfie Ukrzy¿owanego tworzy³a horyzont rozumienia mêki i mierci. Powsta³a z tej inspiracji symbolika
krzy¿a odzwierciedla³a ca³e misterium paschalne Pana: mêkê, mieræ, zmartwychwstanie i uwielbienie. Wydaje siê, ¿e istnieje dzisiaj pilna potrzeba odnowienia
symboliki krzy¿a jako znaku zbawienia, st¹d niech ten artyku³ stanie siê inspiracj¹ do dalszych badañ.
SYMBOLS OF THE CROSS IN IGNATIUS OF ANTIOCH
AND POLYCARP OF SMYRNA
Summary
St. Ignatius and St. Polycarp are the most famous names associated with the early church. The
mystery of the cross is at the center of the soteriology of St. Ignatius who, drawing inspiration from
St. Paul, presents the cross using symbolic images (machinery, trees, the victim) always in response
to the negation of Christs Passion by the Docetists. In Ignatiuss letters, the Cross is incorporated in
a developed metaphor. The deeper meaning of this metaphor is the Cross as an instrument of Redemption. For him, the Cross is the synthesis of Salvation. The Cross is considered the tree of Life
with its branches and fruits. Like Ignatius, Polycarp stresses the reality of Christs incarnation and
passion and recommends prayer even for enemies of the Cross.
Keywords: cross, crucifixion, Docetists, passion, symbol
Nota o Autorze: ks. dr Arkadiusz Jasiewicz  wyk³adowca patrologii i jêzyka greckiego
w Wy¿szym Seminarium Duchownym w Przemylu, cz³onek Sekcji Patrystycznej przy Komisji
Episkopatu Polski d/s Nauki Katolickiej. Publikuje swoje artyku³y i recenzje z dziedziny literatury
wczesnochrzecijañskiej i bizantyñskiej.
S³owa kluczowe: krzy¿, ukrzy¿owanie, cierpienie, symbol, doketyci
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Por. F. Szulc, Wczesnochrzecijañska symbolika krzy¿, Wiê 3(1978)239, s. 37.

