191
SEMINARE

t. 32 * 2012 * s. 191198

KS. ARKADIUSZ JASIEWICZ
WSD, Przemyl

ROZWÓJ TEOLOGII MONASTYCZNEJ
W OKRESIE PO SOBORZE CHALCEDOÑSKIM
Pisarze chrzecijañscy z³otego wieku, nie tylko powiêcali siê ¿yciu ascetycznemu pod przewodnictwem jakiego mistrza duchowego, ale odgrywali tak¿e wielk¹ rolê w historii monastycyzmu1. W okresie po Soborze Chalcedoñskim
(451 r.) dotychczasowy stan rzeczy ulega zmianie, pojawiaj¹ siê bowiem nowe
okolicznoci. Z jednej strony, teologowie nie s¹ wy³¹cznie pasterzami wspólnot
chrzecijañskich. Spotyka siê niew¹tpliwie jeszcze biskupówteologów, jak Sewer z Antiochii (zm. 538), Sofroniusz z Jerozolimy (zm. 638) na Wschodzie;
Cezary z Arles (zm. 543), Marcin z Bragi (zm. 579), Grzegorz Wielki (zm. 604),
Izydor z Sewilli (zm. 636) na Zachodzie. Ale nie brak teologów, którzy przez ca³e
¿ycie byli mnichami, jak Jan Kasjan (zm. 430/35), Leoncjusz z Bizancjum
(VI wiek), Jan Klimak (zm. ok. 649), Maksym Wyznawca (zm. 662), Jan Damasceñski (zm. ok. 750), Beda Czcigodny (zm. 735). Z drugiej strony, nie wszyscy
biskupi z pónego okresu patrystycznego wywodzili siê z ¿ycia monastycznego
lub byli nim zainteresowani2. Byli i tacy biskupi, pochodz¹cy ze rodowisk arystokratycznych, którzy w Kociele szukali zaszczytnych stanowisk oraz byli raczej wrogo nastawieni do klasztorów3.
G³ówna ró¿nica miêdzy okresem sprzed 450 r. a okresem póniejszym polega jednak na tym, ¿e ¿ycie monastyczne zajmuje teraz bardzo wa¿ne miejsce w spo³eczeñstwie i w kulturze. Zwi¹zek miêdzy ¿yciem publicznym a klasztorami jest
o wiele ¿ywszy za panowania Merowingów ni¿ w okresie wczeniejszym. Pod1 Por. J. Daniélou, H.I. Marrou, Historia Kocio³a, t. 1: Od pocz¹tków do roku 600, t³um.
M. Tarnowska, Warszawa 1984, s. 324333.
2 Por. B. Studer, Teologia monastyczna, w: Historia teologii. Epoka patrystyczna. Tom I,
red. A. Di Berardino i B. Studer, t³um. zb., Kraków 2002, s. 649658.
3 Por. F. Prinz, Frühes Mönchtum im Frankenreich. Kultur und Gesellschaft in Gallien, den
Rheinlanden und Bayern am Beispiel der monastischen Entwicklung (4. Bis 8.h.), München
1965, s. 59.
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czas gdy wczeniej sporo rodzin szlacheckich zdradza³o negatywny stosunek do
mnichów, to choæby arystokracja merowiñska wspiera³a istniej¹ce klasztory rodkami ekonomicznymi i zaanga¿owaniem osobistym4.
Potwierdza to wyranie ¿ywy rozwój ¿ycia monastycznego. Jak wiadomo,
¿ycie monastyczne w zorganizowanej formie siêga drugiej po³owy III wieku,
w póniejszym okresie w sposób szczególny rozwinê³o siê w Egipcie, ale tak¿e
w Syrii i na Zachodzie. W V wieku jednak, zw³aszcza po Soborze Chalcedoñskim, do dawnych klasztorów do³¹czy³y siê liczne nowe fundacje. Mo¿na tu wymieniæ klasztor akoimeitów (ok. 400 r.), Studios (463 r.) i ca³y szereg innych klasztorów w Konstantynopolu; £awrê (ok. 400 r.) i £awrê Now¹ (508 r.) w okolicach
Jerozolimy; klasztor Krzewu Gorej¹cego na Synaju (VI w.); klasztor w Lerynie,
Marsylii i w Jurze (wszystkie z VI w.) i wiele innych. Ca³a ta historia jest dobrze
znana dziêki ówczesnej hagiografii, jak ¯ywoty s³awnych mnichów palestyñskich
Eutymiusza, Teodozjusza i Saby, napisane przez Cyryla ze Scytopolis, lub ¯ywot
Honorata z Lerynu, napisany przez Hilarego z Arles5. Rozwój ten by³ mo¿liwy
dziêki prawodawstwu dotycz¹cemu ¿ycia monastycznego, og³oszonego przez
Sobór Chalcedoñski i cesarza Justyniana, jak równie¿ dziêki licznym regu³om
monastycznym, które powsta³y w Galii i Italii.
1. KONTROWERSJE TEOLOGICZNE
Z tego okresu rozwoju ¿ycia monastycznego na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹
trzy zjawiska6, które bêd¹ przedmiotem dalszych rozwa¿añ. Najpierw nale¿y zauwa¿yæ ogromne zainteresowanie, a nawet pasjê, z jak¹ coraz liczniejsi mnisi
wdawali siê w ówczesne kontrowersje teologiczne. Zjawisko to zapewne mia³o
miejsce wczeniej, ale jednak po 450 r. deklaracje mnichów, po stronie pewnych
rozstrzygniêæ teologicznych, w pojawiaj¹cych siê co pewien czas kontrowersjach,
staj¹ siê bardziej zdecydowane. Jako przyk³ad warto przypomnieæ opozycjê mnichów palestyñskich wobec Soboru Chalcedoñskiego, a póniej nacisk wywierany
na patriarchów Jerozolimy przez te same rodowiska monastyczne Palestyny staj¹ce w obronie wiary chalcedoñskiej7. Gdy w VI w. starano siê pogodziæ decyzje
soboru z chrystologi¹ cyryliañsk¹, przedsiêwziêcie to jako pierwsi popierali lub
podwa¿ali mnisi. W 534 r. w³anie akoimeici przeciwstawili siê przyjêciu formu³y Unus ex Trinitate passus est. Dwa lata póniej, gdy Sewer z Antiochii przyby³
4

Por. tam¿e, s. 58.
Por. Hilary z Arles, Kazanie o ¿yciu w. Honorata. Honorat z Marsylii, ¯ywot w. Hilarego,
biskupa Arles, t³um. P. Nehring, B. Bibk, rMon 48, KrakówTyniec 2009.
6 Por. B. Studer, Teologia monastyczna, s. 651658.
7 Por. szczególnie L. Perrone, La Chiesa di Palestina e le controversie cristologiche. Dal
Concilio di Efeso (431) al Concilio di Constantinopoli (553), Brescia 1980.
5
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w towarzystwie mnichów do Konstantynopola, aby narzuciæ swój punkt widzenia, mnisi za¿¹dali od cesarza, by potêpi³ tego biskupa antiocheñskiego. W tym
samym czasie niektórzy mnisi palestyñscy zaakcentowali sprawê orygenizmu,
w nastêpstwie czego objêto kl¹tw¹ nie tylko dziesiêæ sentencji Ewagriusza, przypisywanych Orygenesowi (542 r.), ale tak¿e Trzy Rozdzia³y (553 r.). Dysputy chrystologiczne w VII w. równie¿ prowadzili w wiêkszoci mnisi8. Wreszcie to mnisi
musieli ponosiæ koszty, gdy razem z wiernymi starali siê broniæ kultu obrazów
przeciwko w³adzy cesarskiej.
Na Zachodzie sytuacja by³a nieco odmienna. Kontrowersje teologiczne na
ogó³ mniej absorbowa³y rodowiska monastyczne; jednak mnisi z Doliny Rodanu
i z Rzymu brali dosyæ liczny udzia³ i odgrywali wa¿n¹ rolê w dyskusjach o koniecznoci ³aski i przeznaczeniu. Podobnie jak mnisi afrykañscy, wierni nauce
Augustyna, wdali siê w dysputy dotycz¹ce Trzech Rozdzia³ów.
2. ROZWÓJ SZKÓ£ MONASTYCZNYCH
W Cesarstwie Bizantyñskim nie spotyka siê w klasztorach szkó³ rozumianych jako instytucje kszta³c¹ce m³odych ludzi. Gdy Bazyli, bez wiêkszego entuzjazmu, zacz¹³ przyjmowaæ do klasztoru ludzi m³odych, których powo³anie zakonne nie dawa³o gwarancji, w nastêpstwie tego rodowiska monastyczne sta³y
siê jeszcze bardziej nieufne w tej sprawie. Gdy Sobór Chalcedoñski zabroni³ formalnie klasztorom podejmowania siê kszta³cenia ch³opców, którzy mieli wróciæ
do wiata, szko³a monastyczna w rodowisku bizantyñskim zosta³a przeznaczona
tylko dla u¿ytku wewnêtrznego9.
Na Zachodzie przeciwnie, nie brakowa³o szkó³ monastycznych. Nale¿y wspomnieæ o szko³ach w Lerynie i w Arles w Galii, nastêpnie o szko³ach wizygockich
w Sewilli, Toledo i Saragossie. Te ostanie nie ró¿ni³y siê jednak zasadniczo od
szkó³ biskupich, gdy¿ mia³y tak¿e na celu przygotowanie m³odych kleryków do
pos³ugi kap³añskiej. Szczególn¹ cech¹ odznacza³y siê klasztory irlandzkie i anglosaskie, w których kszta³cono tak¿e ch³opców, którzy powracali do wiata10.
Formacja intelektualna mia³a s³u¿yæ przede wszystkim dla lectio divina. Zrozumia³e jest zatem, ¿e mnisi, byæ mo¿e z wyj¹tkiem tych, którzy przed wst¹pieniem
do klasztoru otrzymali wykszta³cenie klasyczne, okazywali siê bardzo powci¹gliwi wobec lektury autorów wieckich. Przyk³ad Kasjodora, ostatniego Rzymia8

Por. H.G. Beck, Kirche und theologische Literatur im byzantinischen Reich, München 1959,
s. 292295.
9 Por. B. Studer, Teologia monastyczna, s. 652.
10 Por. P. Riché, Lenseignement et la culture des laics dans lOccident précaroligien: La Scuola nellOccidente latino dellAlto Medievo. Settimane di studio del centro italiano di studi sullAlto
Medievo, 19, 2, Spoleto 1972, vol. I, s. 231253.
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nina, który za³o¿y³ bogat¹ bibliotekê, a tak¿e pisa³ traktaty dotycz¹ce w³aciwego
korzystania z ksi¹g skopiowanych, stanowi raczej wyj¹tek. Id¹c za idea³em, który
Augustyn przedstawi³ w Nauce chrzecijañskiej, a nawet upraszczaj¹c go jeszcze,
wysi³ki szkolne skupia³y siê na korzystaniu z Psa³terza i na lekturach biblijnych
i patrystycznych.
Pocz¹wszy od IV wieku mnisi w wielu klasztorach zaczêli kopiowaæ rêkopisy, nie tylko o treci religijnej, ale tak¿e wieckiej. Jednak uprzedzenia do kultury
staro¿ytnej, któr¹ uwa¿ano za pogañsk¹, pojawi³o siê tak¿e na tym polu. Najbardziej znanym przyk³adem jest klasztor w Bobbio, gdzie ponownie wykorzystywano
pergaminy o treci klasycznej jako palimpsesty, niszcz¹c w ten sposób dzie³a pogañskie, a zachowuj¹c manuskrypty, które zawiera³y teksty gramatyki. Dopiero
odrodzenie karoliñskie sprawi, ¿e pojawi siê bardziej pozytywne nastawienie wobec
dziedzictwa klasycznego.
3. TEOLOGIA MONASTYCZNA
Maj¹c na uwadze historyczny rozwój monastycyzmu, który nast¹pi³ po 450 r.,
nie dziwi, ¿e naukowa praca teologiczna by³a przesi¹kniêta mentalnoci¹ greckich i ³aciñskich mnichów. Aby w³aciwie oceniæ to znamiê monastyczne póniejszej teologii patrystycznej, trzeba przyj¹æ za H.G. Beckiem rozró¿nienie dwóch
monastycznych tradycji wschodnich11 . Z jednej strony, zw³aszcza pod wp³ywem
Bazylego z Cezarei, pojawi³a siê szko³a biblijna. Przedstawia ona mi³oæ do
Chrystusa bez zbytniego zatrzymywania siê na teoretycznym wstêpowaniu do
Boga, ale wyranie podkrela ducha pos³uszeñstwa i ofiary; krótko mówi¹c, zwraca
uwagê na codzienn¹ praktykê ¿ycia chrzecijañskiego. Z drugiej strony, wskutek nawi¹zywania do Orygenesa, a nade wszystko do Ewagriusza, powsta³a szko³a
filozoficzna. Wychodz¹c z greckiego idea³u praktike i gnostike, celu ca³ego ¿ycia ludzkiego, prawo Chrystusa uwa¿a siê tu za po³¹czenie praktyki ascetycznej
i poznania rzeczy przez kontemplacjê ca³kowicie niewypowiedzianego Boga
(theologike).
Tradycja biblijna, podkrelaj¹c praktyki, mia³a istotny wp³yw na rozwój teologii bizantyñskiej. Zale¿a³o jej na ujêciu i zapewne na poprawieniu zbyt trudnych do zrozumienia filozoficznych spekulacji mnichówintelektualistów. I tak,
Barsanufiusz (przed 550 r.) i jego uczeñ Doroteusz (po 550 r.), przedstawiciele
monastycyzmu po³udniowej Palestyny, krytykuj¹c dzie³a teoretyczne Ewagriusza, podkrelali ¿ycie cnotliwe. Podobnie postêpowa³, bêd¹c w gruncie rzeczy
przejêty ideami Ewagriusza, Jan Klimak (ok. zm. 649 r.)12.
11
12

Por. H.G. Beck, Kirche und theologische Literatur, s. 345349; 449450.
Por. B. Studer, Teologia monastyczna, s. 655.
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Jednak ta druga duchowoæ zas³uguje na wiêksz¹ uwagê. Siêga ona, jak ju¿
zaznaczono, do Ewagriusza Pontyjskiego13. Ten mnich egipski, id¹c za Orygenesem, opracowa³ teologiê duchowoci, która odnios³a wielki sukces przede wszystkim w Syrii, ale tak¿e w Kociele bizantyñskim, a poprzez Jana Kasjana równie¿
na Zachodzie. Dziel¹c rzeczywistoæ na trzy czêci: Boga ca³kowicie transcendentnego, byty duchowe (anio³ów i demony, a wród nich cz³owieka) i królestwa
materii, Ewagriusz uznaje ¿ycie duchowe za powrót do zjednoczenia z Bogiem.
To stopniowe wstêpowanie obejmuje: praktike, czyli walkê z wadami, zachowywanie przykazañ Bo¿ych i æwiczenie siê w cnotach, zw³aszcza w wierze i mi³oci,
gnostike, czyli poznanie rzeczy (phisike) i wreszcie kontemplacjê samego Boga
(theologike)14.
Maksym Wyznawca, najwiêkszy teolog Kocio³a bizantyñskiego, tak¿e przyj¹³
naukê duchow¹ Ewagriusza15. Z jednej strony, przez stosowanie wyrazistoci w ca³ym teologicznym wyjanianiu rzeczywistoci, udaje siê mu unikn¹æ pomieszania
miêdzy stanem ³aski a stanem ontycznym, a z drugiej, rozwa¿aj¹c z ca³¹ powag¹
agoniê Jezusa opisan¹ w Ewangeliach, pojmuje on ¿ycie chrzecijañskie jako naladowanie Ukrzy¿owanego16. Maksym, podobnie jak Ewagriusz, uwa¿a wiêc
kontemplacjê za cel wszelkiej naukowej pracy teologicznej. K³adzie jednak nacisk
na nadprzyrodzony charakter poszukiwania teologicznego i nadaje mu znaczenie
bardziej egzystencjalne.
To w³anie przez swoj¹ wolnoæ, odkupion¹ przez wolnoæ S³owa Wcielonego, chrzecijanin dochodzi przez praktykê i teoriê do doskona³ej mi³oci Boga.
Zreszt¹, nie ma w¹tpliwoci, ¿e ¿ycie monastyczne potwierdzi³o jego obraz wiata
jako liturgii kosmicznej17i ¿e dowiadczenie mnicha pos³usznego, nawet przeladowanego, pobudzi³o ostatecznie Maksyma do obrony zbawczej wartoci prawdziwego wcielenia ChrystusaBoga18. Oprócz tego sta³ siê pierwszoplanow¹ postaci¹ teologii bizantyñskiej i zastosowa³ do podejmowanego obecnie problemu
trylogiê substancji, si³y i dzia³ania, która znajduje siê w centrum jego chrysto13

Por. L. Misiarczyk, Osiem logismoi w pismach Ewagriusza z Pontu, Kraków 2007 oraz
opracowania A. Guiilaumonta.
14Por. tam¿e, s. 117182.
15 Por. I.H. Dalmais, Saint Maxime le Confesseur et la crise de lorigénisme monastique, w:
Théologie de la vie monastique, Paris 1961, s. 411421.
16 Por. Maksym Wyznawca, Ambiqua, PG 91, 1360AB, i w zwi¹zku z tym F.M. Léthel, Théologie delagonie du Christ. La liberté Humaine du Fils de Dieu et son importance sotériologique,
mises en lumière par saint Maxime Confesseur, Paris 1979.
17 Por. H.U. von Balthasar, Kosmische Liturgie. Das Weltbild Maximus des Bekenners, Einsiedeln 1961, s. 111112 oraz A. Jasiewicz, Kosmiczny i liturgiczny wymiar Kocio³a w Mistagogiach w. Maksyma Wyznawcy, w: Koció³ staro¿ytny  Królestwo Chrystusa i instytucja, pr. zb.,
Lublin 2010, s. 181190.
18 Por. B. Studer, Teologia monastyczna, s. 655656.
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logii. Umia³ po³¹czyæ jednoæ konkretnego dzia³ania Jezusa z pe³nym uszanowaniem dwóch aktywnoci naturalnych, to znaczy specyficznych dla dwóch natur.
Stanie siê wielkim teologiem tej kwestii19.
W nastêpnym wieku inny teolog wschodni, który równie¿ sta³ siê s³awny
w historii teologii, Jan Damasceñski, mnich z klasztoru Mar Saby, podj¹³ idea³y
Ewagriusza uznane ju¿ za ortodoksyjne przez Maksyma Wyznawcê. Podobnie
ukierunkowuje ca³¹ pracê teologiczn¹ ku kontemplacji Trójcy wiêtej. Wydaje
siê jednak, ¿e w dwóch zagadnieniach ró¿ni siê od Maksyma, który niew¹tpliwie
by³ dla niego autorytetem.
Z jednej strony, bardziej uwypukla ortodoksjê wiary: teolog jako cz³owiek
duchowy nie powinien tylko staraæ siê usuwaæ wady, ale tak¿e unikaæ wszelkiego
b³êdu w wierze. Z drugiej strony, Jan nadaje takiego znaczenia poznaniu rzeczy
jak Ewagriusz, chocia¿ nalega na poznawanie Pisma wiêtego i wiary Ojców
Kocio³a. W tym znaczeniu jego teologia, jeli tak mo¿na powiedzieæ, jest raczej
pozytywna ni¿ spekulatywna. Stara siê on przede wszystkim przedstawiaæ prawdy wiary unikaj¹c jednak zbyt przesadnego ich zg³êbiania. Zreszt¹ tak¿e jego specjalnoæ teologiczn¹, obronê kultu obrazów, nale¿y oceniaæ w wietle jego rodowiska monastycznego. Staj¹c po stronie swoich wspó³braci i rzeszy zwyk³ych
wiernych, powiêci³ swoje wspania³e uzdolnienia i wiedzê teologiczn¹ w obronie
kultu obrazów, jako logicznego nastêpstwa prawdziwej wiary w jednego Chrystusa, prawdziwego Boga i prawdziwego cz³owieka20.
Na Zachodzie nie spotyka siê zwartych systemów nauki duchowoci, jak teorie Ewagriusza, Maksyma Wyznawcy czy te¿ Jana Damasceñskiego. Jednak Grzegorz Wielki21, który wszed³ do grona biskupów o formacji monastycznej, jak
Marcin, Augustyn, Leander z Sewilli i wielu innych, pozostawi³ dzie³a teologiczne wyró¿niaj¹ce siê wielk¹ zawartoci¹ i metod¹22. Jak wiadcz¹ jego listy, a nade
wszystko Ksiêga regu³y pasterskiej, jego twórczoæ teologiczna mia³a g³ównie
i przede wszystkim bezporedni cel duszpasterski. Tak¿e jego komentarze i homilie do Pisma wiêtego mia³y na uwadze praktykê ¿ycia chrzecijañskiego.
Wszystkie te pisma pochodzi³y jednak ze specyficznego rodowiska duchowego,
by nie powiedzieæ monastycznego. Nie nale¿y jednak wprost twierdziæ, ¿e Grzegorz pisa³ te dzie³a z myl¹ o prowadzeniu swoich mnichów, a byæ mo¿e tak¿e
zwyk³ych wiernych, do kontemplacji Boga, ale, naladuj¹c Augustyna, przede
19 Por. B. Sesboüé, W nurcie Chalcedonu: chrystologia i soteriologia od VI wieku, w: Historia
dogmatów. Bóg zbawienie, t. 1, red. B. Sesboüé, J. Woliñski, t³um. P. Rak, Kraków 1999, s. 382.
20 Por. B. Studer, Teologia monastyczna, s. 656.
21 Por. R. Gilet, Spiritualité et place du moine dans lEglise selon Saint Grégoire le Grand,
dans Théologie de la vie monastique, Paris 1961, s. 323353.
22 Doskona³e opracowanie C. Dagens, Saint Grégoire le Grand. Culture et expérience spirituelle, Paris 1977.
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wszystkim troszczy³ siê o wyjanienie zwi¹zku cz³owieka i wiata z Bogiem, podejmuj¹c pedagogiê poszukiwania Boga23.
Od biskupa Hippony, z którego dzie³ zna³ g³ównie Wyznania i O Pañstwie
Bo¿ym, zapo¿yczy³ rzeczywicie zasadê g³êbi wewnêtrznej cz³owieka: koniecznoæ przekraczania poznania zmys³owego i obrazów, i wchodzenie w samego
siebie w celu poznania Boga. Jemu te¿ zawdziêcza³ eschatologiczne pojêcie historii: czu³ siê zawsze Rzymianinem, ale jednoczenie wierz¹cym, który spodziewa siê nadejcia Królestwa Bo¿ego. Rozwa¿aj¹c zarys jego ca³ej doktryny duchowej, trzeba zaliczyæ Grzegorza raczej do pierwszej z omawianych tradycji,
która oparta na Biblii jest przeznaczona dla zwyk³ych wiernych i ma na celu wychowywaæ ich w kulturze chrzecijañskiej. Jednak, przyjmuj¹c to, nale¿y przyznaæ, ¿e Grzegorz przez swoj¹ pracê teologiczn¹ stara³ siê prowadziæ zarówno
mnichów, jak i swoich wiernych do kontemplacji, a przede wszystkim wzmacniaæ
w nich nadziejê osi¹gniêcia ¿ycia wiecznego24.
Podsumowuj¹c, nale¿y stwierdziæ, ¿e teologia póniejszego okresu patrystycznego niew¹tpliwie wyró¿nia siê swoim nastawieniem monastycznym. Jest to teologia wypracowana przez mnichów dla mnichów. Jej szczególnymi rysami s¹:
zainteresowanie lektur¹ duchow¹ Biblii, zaanga¿owanie w wiarê ortodoksyjn¹,
któr¹ okreli³y sobory, zwracanie uwagi na pewne zagadnienia, jak wola ludzka
Chrystusa albo zwi¹zek miêdzy ³ask¹ i wolnoci¹, kult obrazów. Nade wszystko
jednak ukierunkowanie monastyczne tej teologii pozwala zrozumieæ, ¿e zosta³a
wypracowana ze wzglêdu na kontemplacjê tajemnic Bo¿ych.
THE DEVELOPMENT OF MONASTIC THEOLOGY
AFTER THE COUNCIL OF CHALCEDON
Summary
The role played by monks in the triumph over iconoclasm illustrates their traditional involvement in theological debates. Thus, monasticism appears not only as a school of spiritual perfection,
but also as a collective body which feels responsible for the content of the faith and for the fate of the
whole Church. At the same time, the peculiarity of monasticism, founded upon the idea that the
Kingdom of God is not of this world, and its opposition to all compromises with this world, gave
rise to a theology which may rightly be called monastic. In contrast to the formal conservatism of
the official ecclesiastical circles and to the traditions of secular Hellenism, this theology came to be
the most dynamic and creative current in the whole of Christian thought.
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