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Streszczenie
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja i próba oceny dorobku Ulryka
Zwingliego jako XVI-wiecznego biblisty ze szczególnym uwzględnieniem
znaczenia jego studiów dla zuryskiej Reformacji. Autor najpierw omawia
wykształcenie reformatora, głównie w zakresie języków biblijnych. Dużo
miejsca poświęca hermeneutyce Zwingliego, uwzględniając szczególnie
jego przekonanie o jasności i pewności (mocy) słowa Bożego, które uważał za najwyższy, nieomylny i jedyny autorytet w sprawach religii oraz
ukazując niektóre jej skutki (kryzys anabaptystyczny). Następnie omawia
stosowane przez Zwingliego metody studium i wykładu tekstów biblijnych
(loci i Prophezei) oraz ich rezultaty w postaci komentarzy egzegetycznych.
Ostatnia część została poświęcona powstaniu Biblii zuryskiej. Podsumowując, autor podkreśla znaczenie studiów biblijnych Zwingliego jako jednego
z najważniejszych narzędzi reformacji w Zurychu, wskazuje na uznawane
1
Ks. dr hab. Rajmund Pietkiewicz, prof. PWT, jest kierownikiem Katedry Egzegezy
Ksiąg Starego Testamentu na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.
2
Niniejszy artykuł publikuje wyniki badań uzyskane w ramach projektu „Biblia Polonorum” prowadzonego przez Autora na Papieskim Wydziale Teologicznym
we Wrocławiu (7/2018) finansowanego z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
przyznanej przez MNiSW na rok 2018.
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za nowoczesne elementy jego egzegezy, ale też sygnalizuje problem subiektywnych kryteriów rozeznawania autentycznej interpretacji Biblii.

Abstract

The aim of this article is to present and to attempt to evaluate Ulrich Zwingli’s
achievements as a 16th century Biblical scholar with particular emphasis
on the importance of his studies for the Zurich Reformation. The author
first discusses the education of the Reformer, mainly in the field of Biblical
languages. Close attention is paid to Zwingli’s hermeneutics, especially his
belief in the clarity and certainty (power) of God’s word, which he considered
to be the highest, infallible and only authority in matters of religion, and
some of its effects (the Anabaptist crisis). The author then discusses Zwingli’s
methods of studying and interpreting Biblical texts (loci and Prophezei) and
their results in the form of exegetical commentaries. The last part is devoted
to the publication of the Zurich Bible. In conclusion, the author emphasizes
the importance of Zwingli’s Biblical studies as one of the most important
tools of the Reformation in Zurich, points to the elements of Zwingli’s
exegesis considered to be modern, and signals the problem of subjective
criteria for discerning an authentic interpretation of the Bible.

Ulryk Zwingli (1484-1531) jest postacią bardzo dobrze znaną w historii reformacji przede wszystkim z jego 67 tez, sporów z Marcinem
Lutrem na temat doktryny o Eucharystii, czy współpracy z zuryską
Radą Miasta. Mniej znane są osiągnięcia reformatora na polu studiów
biblijnych (por. Snavely 2007, 1080). Jako jeden z ojców Reformacji
głosił on i stosował zawołanie sola Scriptura – warto więc pochylić się
nad jego biblistycznym dorobkiem nie tylko po to, aby go zaprezentować, ale też po to, aby podjąć próbę odpowiedzi na pytanie o znaczenie
tego dorobku oraz spróbować ocenić go z perspektywy pięciu wieków.
W kolejnych częściach niniejszego artykułu zostaną zaprezentowane
różne obszary biblijnych studiów i dzieł Zwingliego: jego wykształcenie,
szczególnie w zakresie znajomości języków biblijnych, hermeneutyka
ze szczególnym uwzględnieniem problemu autorytetu, metody studium
i wykładu Pisma Świętego (loci i Prophezei), jego prace komentarzowe
i przekładowe. W zakończeniu zostaną zebrane wnioski.
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Wykształcenie
Ulryk Zwingli już jako dziecko zetknął się z humanistycznym programem studiów i wychowania, głównie za przyczyną swojego wuja,
dziekana z Wesen, który wysłał go do szkół w Bernie, Wiedniu i na Uniwersytet w Bazylei, gdzie późniejszy reformator studiował w latach
1502-1506 (Myconius 1912, 2-5; Jackson 1901, 5; Potter 1994, 14-28;
Davies 1945, 63).
Zwingli mocno promował naukę języków jako zasadniczego elementu chrześcijańskiego wychowania i kształcenia. Znajomość trzech
języków klasycznych (łaciny, greki i hebrajskiego) miała stanowić bazę
dla studium teologii, a szczególnie Starego i Nowego Testamentu (zob.
Jones 1983, 69-71; Leu, Weidmann 2019, 24). Z tego powodu w naukę
języków, łaciny, greki i hebrajskiego, włożył wiele swoich sił i czasu,
osiągając zresztą bardzo dobre rezultaty. Miał również kilku nauczycieli,
pod kierunkiem których zdobywał sprawności językowe.
Po święceniach kapłańskich (1506 r.) podjął samodzielnie studium
języków biblijnych. Rozpoczął od greki, której uczył się, czytając Nowy
Testament w oryginale oraz greckich filozofów i teologów. Do studium
greki mógł go zachęcić Thomas Wyttenbach (ok. 1472-1526), jego nauczyciel z bazylejskiego uniwersytetu. W nauce gramatyki greckiej Zwingli posługiwał się podręcznikami Manuela Chrysolarasa (1355-1415),
Constantinusa Lascarisa (1434-1501), Urbano Bolzanio’a (1442-1524),
Hieronymusa Aleandera (1480-1542) i Johannesa Oecolampadiusa
(1482-1531). Zwingli był samoukiem i tylko przez krótki czas, na przełomie lat 1517/1518, korzystał z pomocy nauczyciela Paulusa Bombasiusa
z Bolonii (1476-1527). Namiętnie czytał Nowy Testament po grecku.
Już w 1516 roku postarał się o egzemplarz Novum Instrumentum (wyd.
1 z 1516) w opracowaniu Erazma z Rotterdamu (1466-1536), z którego
przepisał na własny użytek listy św. Pawła oraz List do Hebrajczyków
(zob. Potter 1994, 26, 28, 35, 50, 53)3. W pozostawionej przez reformatora
3

Wyd. 1 Novum Instrumentum ukazało się w Bazylei u Johanna Frobena
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bibliotece 8% książek stanowiła literatura grecka. Około 1519 roku
Zwingli zgromadził wokół siebie niewielką grupę uczniów, których uczył
greki (Myconius 1912, 5; Leu, Weidmann 2019, 20, 24-30). Musiał być
on znany ze swego zamiłowania do greckiej literatury, gdyż bazylejski
drukarz Valentin Curio (ok. 1500-1533), dedykując mu grecką gramatykę autorstwa Jacobusa Ceporinusa (1499-1525), nazwał reformatora
patronem studiów greki w Zurychu (Z 7, 651-652 {nr 267}).
Zwingli bardzo wysoko cenił także język hebrajski, czemu dał wyraz
na przykład w 1529 roku w Praefatio do Księgi Proroka Izajasza, gdzie
napisał:
Kiedy zacząłem nie tylko rozumieć teksty hebrajskie, ale również badać,
ukazał mi się język święty ponad wszelki osąd, uczony, pełen wdzięku
i dostojeństwa. Nie ze względu na charczenie albo przydech w artykulacji, nie ze względu na ów chłopski akcent albo chrapy, dzięki którym
rabini uczynili go już nie obcym, ale prawie niemym, albowiem wymowa
hebrajskiego jest niedostępna dla osób posługujących się pewnymi językami (jak się oni chełpią), ale ze względu na gospodarność. Chociaż
bowiem nie jest zasobny, jeśli przyglądasz się bogactwu słów, żadnego
braku jednak się nie odczuwa. Tak bowiem różnorodnie korzysta ze
swoich narzędzi, mianowicie stosownie, poprawnie i uczenie. A nawet
śmiem powiedzieć, czy rozważałbyś dostojeństwo, czy wdzięk, żaden
język nie wyraża tak wiele tak niewielką liczbą i tak wiele znaczącymi
słowami i zdaniami, żaden [język] nie obfituje w większą ilość tak eleganckich zwrotów i tropów. Żadna bowiem mowa tak nie cieszy umysłu
ludzkiego i nie ożywia jak ta, która jest przyozdobiona kwiatami figur
i tropów4.
(ok. 1460-1527), wyd. 2 – w 1519 r., w latach 1522, 1527 i 1535 wyszły kolejne edycje
(zob. Pietkiewicz 2016, 75-76).
4
„Postquam coepimus Hebraica non tantum agnoscere, verum etiam expendere,
visa est nobis lingua sacra supra omnium existimationem esse docta, lepida, et gravis:
non propter stridorem aut halitum quibus perstrepit: non propter voculationem illam
rusticam, aut ronchos, quibus eam Rabbini non iam barbaram, sed ferme mutam reddiderunt: negatur enim quibusdam linguis Hebraicae (ut ab istis effertur) prolatio: Sed
propter frugalitatem. Angusta enim quum sit, si vocum abundantiam recenseas, nihil
tamen patitur sibi decsse: tam varie utitur sua suppellectile: id autem honeste, diligenter,
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Reformator uważał, że bez dobrej znajomości języków oryginalnych
Biblii, w tym hebrajskiego, nie jest możliwe właściwe zrozumienie Bożego
objawienia. Jego naukę podejmował kilkakrotnie, samodzielnie lub przy
pomocy nauczycieli5. W 1519 roku uczył się sam z dostępnych podręczników. Z tego okresu zachował się jego egzemplarz De rudimentis hebraicis autorstwa Johannesa Reuchlina (1454/1455-1522) z notatkami oraz
inne książki do nauki hebrajskiego. Być może nowy impuls do studium
hebrajszczyzny dało mu pod koniec 1520 roku spotkanie z uczniem
Reuchlina, młodym Jacobusem Ceporinusem, który na krótko zawitał
do Zurychu (zob. Newman 1925 {reprint: 2002}, 463-464). W 1522
roku Zwingli pobierał lekcje u przebywającego w Zurychu Johannesa
Böschensteina, nauczyciela Filipa Melanchtona (1497-1560) i Sebastiana Münstera (1480-1553)6, czyniąc znaczne postępy w nauce. W 1522
roku reformator sprowadził do Zurychu Ceprinusa, który rozpoczął
prowadzenie zajęć z języka hebrajskiego i greckiego (Z 7, 568 {nr 230}
i nadal wspierał reformatora w nauce języka hebrajskiego. Pomagał mu
również w jego pracach translatorskich, a kiedy z inicjatywy Zwingliego
ae erudite. Quin hoc dicere audeo: sive gravitatem sive iucunditatem consideres, nulla
lingua paucioribus et potentioribus tum verbis tum sententiis tantum perficit, nulla
crebrioribus et civilioribus tum. loquutionibus tum tropis pollet. Nulla enim oratio sic
humanam mentem iuvat ac reficit, ut quae figurarum ac troporum flosculis variegata
est” (Is 1529, *1v; tłum. Ałła Brzozowska). Zob. też cały rozdział zatytułowany De hebraicarum literarum studio, który stanowi część Praefatio do Is 1529 (Is 1529, *3v-4v).
5
W liście do Myconiusa (1488-1552) z 24 VII 1520 r. Zwingli pisał: „Statui proximis diebus in manus resumere literas Hebraicas” (Z 7, 345), a w liście do Beatusa Rhenanusa (1485-1547) z 25 III 1522 r.: „Pelicano, posteaquam salutaveris, refer, orsum nos
esse Hebraicas literas. Dii boni, quam illepidum actriste studium! nec tamen desistam,
donec ad aliquam frugem penetrem” (Z 7, 497). Zob. też: Potter 1994, 36, 54; Newman
1925 (reprint: 2002), 463-466.
6
Egli 1900, 154 oraz Jones 1983, 67, 69 podają błędnie za Bullingerem (HBRG
30) i Myconiusem (Mysocniu 1912, 10), że był to Andreas Böschenstein (por. Leu,
Weidmann 2016, 31). Newman 1925, 464-465 zauważył niekonsekwencje związane
z imieniem hebraisty i starał się to wyjaśnić jego wcześniejszymi kłopotami w Wittenberdze, gdzie Luter miał go zwolnić za rzekome judaizowanie. Wydaje się jednak, że
jest to zwykły błąd popełniony przez Myconiusa i Bullingera.
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otworzono kolegium teologiczne, w którym wykładano teksty biblijne
metodą Prophezei, Ceporinus przejął odpowiedzialność za to dzieło. Wygłosił on wykład inauguracyjny w kolegium 19 czerwca 1525 roku (zob.
Newman 1925, 465-466; Potter 1994, 235, 239-240). Niestety hebraista
zmarł 20 grudnia 1525 roku i należało postarać się o innego. Stanowisko
to zaproponowano Konradowi Pellikanowi (1478-1556); (Z 8, 499-501
{nr 439}), znajomemu reformatora jeszcze z czasów studiów w Bazylei
(zob. Potter 1994, 28), który je zaakceptował i 1 marca 1526 roku rozpoczął zajęcia dydaktyczne w Zurychu7. Prowadził je aż do śmierci w 1556
roku. Pellikan był ogromną pomocą dla Zwingliego nie tylko w ‘prorokowaniu’, ale też w jego pracach tłumaczeniowych i komentarzowych
(zob. Newman 1925, 467-468). W otoczeniu Zwingliego byli jeszcze inni
hebraiści służący mu pomocą: Leo Jud (1482-1542), Kaspar Megander
(1495-1545) oraz Theodor Bibliander (1509-1564). Korespondował on
także z innymi hebraistami, wśród których był Johannes Oecolampadius
(1482-1531)8 i Kaspar Hedio (1494-1552)9. Reformator na tyle opanował
język hebrajski, że był w stanie samodzielnie czytać Biblię hebrajską
(HBRG 30) i posługiwać się nią w czasie publicznych dysput, co czynił
już podczas pierwszej dysputy zuryskiej 29 stycznia 1523 roku (Z 1,
507, 511; Potter 1994, 114). Sam Zwingli był jednak niezadowolony ze
swoich postępów w nauce i jeszcze w sierpniu 1526 roku utrzymywał,
że jego znajomość języków była niewielka (Z 8, 700-701 {nr 524}; zob.
Jones 1983, 67-69). Oprócz dzieła Reuchlina w bibliotece reformatora
znajdowały się podręczniki Sebastiana Münstera i Eliasa Levity (14691549). Literatura hebraistyczna stanowiła 1% jego księgozbioru (zob.
We wprowadzeniu do Gen 1527 Zwingli zaznaczył fakt zmiany wykładowcy
języka hebrajskiego: „Mox Hebraicus interpres, qui pridem Ceporinus erat, nunc Pellicanus est” (Gen 1527, na odwrocie karty tytułowej).
8
Wymiana korespondencji między reformatorami była bardzo obfita (zachowało
się ponad 100 listów z lat 1522-1528 – zob. Z 7-8).
9
Zachowało się kilkanaście listów wymienianych między Zwinglim a Hedio
w latach 1519-1528 (zob. Z 7-9, listy nr 98, 102, 107, 124, 135, 140, 142, 157, 166, 277,
292, 731, 746). Zob. też Newman 1925, 469.
7
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Leu, Weidmann 2016, 30-31). Zwingli uważał, że dobra znajomość języka hebrajskiego jest istotna dla właściwego zrozumienia także Nowego
Testamentu, gdyż powstał on w środowisku żydowskim i został spisany
przez osoby posługujące się tym językiem, o czym świadczy duża liczba
semityzmów w ewangeliach (por. Newman 1925, 475).
Zainteresowanie Zwingliego nauką języków biblijnych wynikało
nie tyle z pobudek humanistycznych, co teologicznych. Głównym celem
jego wysiłków filologicznych było pogłębione studium Biblii. Twierdził,
że wszyscy kaznodzieje i uczeni powinni przy posługiwaniu się Biblią
sięgać do oryginału. Wykorzystywanie greki i hebrajskiego podczas
kazań i dysput uważał za niezbędny element przepowiadania. Podczas
dysput teologicznych tak często stosował języki oryginalne, że budził
zdenerwowanie i irytację nawet u Lutra, który wątpił w językowe zdolności reformatora ze Szwajcarii (WA Tr 4, 609 {nr 5005}; Smith 1911, 244;
Jones 1983, s. 68). Luter wspominając marburską dysputę (październik
1529 r.), w maju lub czerwcu 1540 roku miał powiedzieć przy stole:
Ludzie chcą być chwaleni ze względu na ich wiedzę. Kiedy byliśmy
w Marburgu, Zwingli chciał mówić po grecku. Pewnego razu, kiedy
był nieobecny, powiedziałem: „Jak on się nie wstydził mówić po grecku w obecności tak wielu uczonych znawców języków klasycznych
– Oecolampadiusa, Melanchtona, Osiandera i Brenza? Oni to znają
i rozumieją grekę!” Słowa te zostały mu powtórzone, zatem następnego
dnia usprawiedliwiał się w obecności Landgrafa, mówiąc: „Jaśnie Panie,
mówię po grecku, ponieważ czytam Nowy Testament od 13 lat”. Ależ nie!
Mówi Doktor – należy więcej czytać Nowy Testament, ale poszukiwanie
chwały zaślepia całkiem ludzi. Dlatego mówi on także po niemiecku;
uważa, że wszyscy powinni posługiwać się dialektem szwajcarskim. Och,
jak ja nienawidzę ludzi, którzy używają tak wielu języków, jak to zrobił
Zwingli: w Marburgu przemawiał on z ambony po grecku i hebrajsku10.
„Die leut wolten über iren danct gelert sein. Cum essemus Marpurgi, tum ille
semper Graece loquebatur. Aliquando autem absente illo dixi: Cur non pudet Graece
loqui praesentibus tot doctis Graecis, Oecolampadio, Philippo, Osiandro, Brentio?
Die kunnens und vorstehens doch! Haec verba erant ad ipsum delata. Quare mane
coram principe sic se purgavit: Illustris princeps, ego saepe loquor Graece, nam iam
10
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Wysiłki i upór Zwingliego w studium języka hebrajskiego przyniosły
rezultaty po 1526 roku, co widać w jego komentarzach do Starego Testamentu (Gen 1527, Ex 1527, Is 1529 i Ier 1531) wydawanych od 1527
roku oraz w jego przekładzie Psalmów z hebrajskiego (Ps 1532). W pracach tych Zwingli wykazuje się dobrą znajomością greki i hebrajskiego,
a także aramejskich Targumów oraz egzegetycznych i lingwistycznych
dzieł rabinów. Znał on inne hebraistyczne prace Reuchlina (De Verbo
Mirifico, 1494 oraz De Arte Cabbalistica, 1517) oraz dzieła Giovanniego Pico della Mirandoli (1463-1494); (zob. Newman 1925, 488490; Leu, Weidmann 2016, 35-37, 156-158 {poz. 147-150}). W swoich
dziełach wykorzystywał język hebrajski w większym zakresie niż Luter
i Melanchton. O wiele też chętniej niż Luter czerpał z prac rabinów
(często za pośrednictwem innych, szczególnie Oecolampadiusa), choć
nie zawsze się do tego przyznawał. Niektórzy uważają, że był jednym
z najlepszych hebraistów wśród XVI-wiecznych reformatorów (Jones
1983, 69; Newman 1925, 463). Stopień opanowania przez niego języka
hebrajskiego był i jest wysoko ceniony przez dawnych i współczesnych
badaczy jego twórczości11. Po latach w następujący sposób wspominał
swoje studia filologiczne oraz swoich nauczycieli:
Kilka lat przeto zajmowałem się pismami słusznie zwanymi świętymi,
miałem wielu nauczycieli: hebrajskich, greckich i łacińskich. Byłbym
więc całkiem niegodziwym człowiekiem, gdybym był niemiłym dla
tego, kto mnie, podążającego do przybytku prawdy, wspierał. Dzięki
każdemu autorowi zrobiłem postęp, zwłaszcza że jest rzeczą niemożliwą,
aby jedna osoba, oprócz Boga jedynego, wszystko wiedziała. A zatem
potrzeba było wielu nauczycieli do objaśnienia litery boskiego prawa12.
13 annos legi in novo testamento. Ach nein! sagt Doctor, es gehortt mehr darzu dan
testamentum lesen, aber die ehresucht verblendt die leut gar. So redt er auch Deutsch;
wolt, alle weldt solte Schwezerisch reden. […]. Ach, wie bin ich den leuten so seindt, die
so vill sprachen einfuren wie Zwingel! Redet Grechisch und Hebreisch auss der canzel
zu Marburg“ (WA Tr 4, 609-610 {nr 5005-5006}; por. Smith 1911, 244).
11
Zob. dyskusję na ten temat: Newman 1925, 473-474.
12
„Versatus itaque annos aliquot in literis recte Sacris adpellatis, magistros multos
habui, Hebraeos, Graecos, et Latinos. Hic ergo malignus omnino futurus eram, si cui
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Hermeneutyka
Hermeneutyka Zwingliego opiera się na jego antropologii. Reformator, wykładając zasady interpretacji tekstów biblijnych, rozpoczął
swój wywód od prezentacji człowieka jako imago Dei13. Bóg stworzył
człowieka na swój obraz (Rdz 1,27), tchnąc w niego swoje tchnienie
(Rdz 2,7), co Zwingli interpretował jako zamieszkiwanie Bożego Ducha
w człowieku. Człowiek posiada wprawdzie ciało, ale dzięki temu boskiemu tchnieniu, jako imago Dei, jest istotą duchową. Oczywiście również
Bóg jest Duchem (J 1,18) – stąd istnieje możliwość nawiązania relacji
między Bogiem a człowiekiem. Duch Boży mieszkający w człowieku
sprawia, że ten nosi w sobie pragnienie Boga i Go poszukuje. Słowo
Boże poprzez fakt natchnienia również jest pełne Bożego Ducha – staje się w ten sposób niejako pomostem między człowiekiem a Bogiem
oraz drogą, na której człowiek może poznać Boga, zaspokajając swoje
najgłębsze pragnienia (Z 1, 342-353; Boekestein 2018, 107-109).
Według reformatora słowo Boże posiada dwie właściwości: jasność
[Klarheit] i pewność, czyli moc [gwüsse oder krafft]. Pewność, a więc
moc słowa Bożego, polega na tym, że sprawia ono to, co oznacza. Zwingli tezę tę ilustruje licznymi przykładami z Biblii: Bóg stwarza słowem,
sprawia, że poczynają bezpłodne łona, Słowo staje się Ciałem w akcie
Wcielenia, Jezus słowem czyni cuda, wskrzesza zmarłych, powołuje
uczniów, odpuszcza grzechy itd. Wierzący musi więc zaufać mocy słowa
(Z 1, 353-358; por. Davies 1945, 70).
O wiele więcej miejsca w swoim traktacie Zwingli poświęcił jasności słowa Bożego (Von der Klarheit des Worts Gottes; Z 1, 338-384).
Uważał, że słowo Boże samo z siebie jest jasne i może być prawidłowo
ingratus fuissem, qui me ad veritatis adyta contendentem iuvisset, quoque autore profecissem: praecipue quum impossibile sit unum, praeter unum Deum, omnia nosse. Multis
ergo omnino opus erat magistris, ad expediendum literam divinae legis” (Is 1529, *1r-v).
13
Zwingli uczynił to w traktacie z 6 IX 1522 r. pt. Von Klarheit und Gewißheit
des Wortes Gottes (Z 1, 338-384). Przekład angielski traktatu: Zwingli 1953, 59-95.
Zob. też Potter 1994, 99-100; Boekestein 2018, 106-118.

340

Rajmund Pietkiewicz

rozumiane przez wszystkich. Każdy wierzący jest więc w stanie poznać
ze słowa boską naukę [götlichen leer]. Wiąże się to także z wyjaśnioną
wyżej mocą słowa, która posiada również swój wymiar oświecający.
Die Klarheit to według Zwingliego moc słowa niosąca ze sobą pewien
rodzaj wewnętrznego oświecenia i pewności (Bromiley 1953c, 53). Oczywiście to zrozumienie nie wypływa z ludzkich zdolności, ale jest darem
Boga, który oświeca wierzącego i inspiruje swoim Duchem14. Zdolność
zrozumienia słowa bierze się stąd, że w chrześcijanach mieszka ten sam
Duch, który natchnął słowa Biblii. Słowo Boga jest dla chrześcijanina
niejako jego naturalnym środowiskiem. Jeśli ktoś ma Ducha Bożego,
czyli Boże namaszczenie oraz wiarę i miłość do Boga, to jest w stanie
sam zrozumieć Pisma. Nie oznacza to, że Zwingli nie doceniał racjonalnego podejścia do słowa. Praca teologów i uczonych egzegetów jest
potrzebna, aby rozjaśnić znaczenie trudnych słów i wyrażeń w językach
oryginalnych oraz ustalić ich znaczenie. Reformator zdawał sobie sprawę
z różnych trudności towarzyszących egzegezie, na przykład dotyczących
zrozumienia tekstów świętych zapisanych po hebrajsku. Uważał jednak, że wszystkie je można pokonać, podchodząc do egzegezy z wiarą
w Boga i z miłością do Niego. Badanie świętych tekstów bez wiary jest
14
Jasność słowa Bożego Zwingli wyjaśnia na siedmiu przykładach ze Starego Testamentu. Przykłady podsumowuje w następujący sposób: „Tych siedem fragmentów
ze Starego Testamentu powinno wystarczyć, aby pokazać ostatecznie, że słowo Boże
może być zrozumiane przez człowieka bez żadnego ludzkiego kierownictwa: nie w tym
znaczeniu jakoby człowiek o własnych siłach dochodził do tego zrozumienia, ale że jest
to zasługa światła i Ducha Bożego, oświecającego i inspirującego słowa w taki sposób,
że to światło Bożego przesłania jest widziane w swoim własnym świetle, jak to mówi
w Psalmie 35: «Albowiem w Tobie Panie jest źródło życia, i w twoim świetle oglądamy
światło» (Ps 36,10)” [„Diser siben kuntschafften uß dem alten testament wellend wir
uns benuegen zuo bewären, das das wort gottes vom mentschen wol verstanden mag
werden on alles wysen einiges menschen; nit das der verstand des menschen sye, sunder
des liechts und geists gottes, der in sinen worten also erlüchtet und atmet, das man das
liecht siner meinung sicht in sinem liecht, wie im 35. Psalmen (Ps 36, 10) stat: «By dir,
herr, ist der brunn des lebens, und in dinem liecht werdend wir das liecht sehen»”] (Z 1,
365).
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tylko zwykłą ciekawością. Język hebrajski jest językiem Bożego objawienia i każdy kto z wiarą podejdzie do świętych tekstów, zrozumie je
pomimo barier językowych (zob. Is 1529, *4r-v; por. Newman 1925,
483; Potter 1994, 100, 118). Do autentycznego i pełnego zrozumienia
Biblii potrzebne są więc dwie rzeczy: zarówno intelektualne zrozumienie, jak i wewnętrzne oświecenie. Działanie Ducha Świętego sprawia,
że w pokornym i wierzącym odbiorcy spotykają się obydwie rzeczy:
rozumie on przesłanie na poziomie intelektualnym i zostaje mu ono
niejako zaaplikowane do jego wnętrza, dając pewność prawidłowego
zrozumienia słowa oraz właściwego działania zgodnego z tym zrozumieniem. Aby to się mogło dokonać, konieczna jest jednak odpowiednia postawa wobec słowa. Chodzi tu o decyzję wiary, podobnie jak
w przypadku Noego, Abrahama, Mojżesza i innych postaci ze Starego
Testamentu15. Jeśli ktoś podchodzi do słowa z wiarą, miłością i pokorą,
to jest w stanie doświadczyć jego mocy i jasności. Słowo staje się dla
niego życiem i światłem. I odwrotnie: w niewierzącym to samo słowo
staje się ciemnością i zagładą (zob. Bromiley 1953c, 55). Omówione tu
elementy zwingliańskiej hermeneutyki dobrze oddaje poniższy fragment
Praefatio do Księgi Proroka Izajasza:
Proś, a otrzymasz. Pukaj, a otworzą ci. Z kolei któż będzie pukał do domu
tego, od kogo nie oczekuje nic dobrego? Potrzeba zatem wiary. Proś więc
w wierze bez najmniejszego wahania. Jeśli będziesz miał wiarę, powiesz
już z Olimpu: „Oddal się stąd do Morza Czarnego”. I odejdzie. To znaczy,
nic nie będzie tak nieprzeniknione i nieprzebyte, czego nie zgłębiłbyś
wiarą. Wiara zawsze pojmuje przemawiającego Ducha Św. Poznają bowiem owego dobrego pasterza Chrystusa owieczki jego i nawzajem
są poznawane przez Niego. A gdybyś nie potrafił wydobyć znaczenia
Pisma Świętego, chcę, byś pamiętał, że w Kościele jest wielu, którzy choć
Zob. np.: „Kiedy Noe otrzymał polecenie budowy arki, wierzył Bogu, że On
mógł rzeczywiście zniszczyć całą Ziemię przez potop […]. Kiedy Abraham otrzymał
polecenie ofiarowania swojego syna Izaaka, wierzył, że ten głos był głosem Boga [„Das
Noe got, der in hieß die arch buwen, gloubt, ja er wurde alles erdrych mit der sündgüse
vertilgen […]. Das Abraham die stimm, die in hieß sinen sun Isaac uffopfren, gloubt
gottes sin”] (Z 1, 362).
15
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nieuczeni w piśmie, są jednak uczeni. Od wszystkich wymaga się gorliwości w miłowaniu, od niewielu posiadania wykształcenia. I to, czego
prawie nie możesz zrozumieć w jakimś miejscu z powodu niejasności
w tekście, to wywnioskujesz z innego. Całe bowiem prawo i prorocy
zależą od dwóch głównych zasad. Módl się więc, aby wiara wzrastała,
aby rozpalała się miłość, i już nie będziesz mógł nigdzie upaść. Miłość
bowiem nie upada, nawet jeśli czegoś brakuje językom. Poprzez wiarę
przeto podchodź do tego rozważania nad boskimi wyroczniami: jeśli
będziesz w nią ubogi, odejdziesz z niczym. Albowiem badanie spraw
boskich bez wiary jest ciekawością, a nie pobożnością. Zaopatrzony więc
w wiarę i przeciętnie nauczony podstaw języka hebrajskiego, podczas
gdy należycie poznałeś grekę, przyjdź tutaj i porównaj! Nie ospały, aby
w niczym nie zdać się na ślepy – jak się mówi – los, ale czujny i ochoczy,
abyś powierzył skarbcowi pamięci, cokolwiek zrozumiałeś ze świata
greckiego, abyś mógł następnie, gdy podobne zarówno słowa, jak i wyrażenia zetkną się z sobą, powtórzyć te, które zapamiętałeś16.

Jeśli doświadczenie mocy słowa i jego zrozumienie jest rezultatem
działania Boga w człowieku, to dla właściwego zrozumienia Biblii nie jest
potrzebne pośrednictwo żadnych autorytetów. Moc, jasność i autorytet
„Pete et accipies. Pulsa, et adperietur tibi. Porro quis aedes pulsabit eius, de quo
nihil boni sperat? Fide igitur opus est. Pete itaque in fide nihil haesitando. Fidem si
habeas, iam Olympo dices: Facesse hinc in Euxinum, et abibit, hoc est: Nihil erit tam
densum et impermeabile, quod fide non penetres. Fides loquentem spiritum semper
intelligit. Cognoscunt enim bonum illum pastorem Christum oves eius, et vicissim ab
eo cognoscuntur. Quod si literam nequeas expedire, memineris volo, plures esse in
ecclesia qui literas indocti, quam qui docti sint. Caritate fervere de omnibus requiritur;
eruditione pollere de paucis. Et ferme quod exponendo non possis in aliquo loco propter
obscuritatem literae, id ex alio efficies. Tota enim lex et prophetae ex duobus principalibus praeceptis dependent. Ora igitur, ut fides augeatur , ut inflammetur charitas,
et iam nuspiam labi poteris. Caritas enim non labitur, etiamsi linguis quid desit. Fide
igitur accedito ad hanc perpendorum divinorum oraculorum consultationem: ea si
inanis eris, inanis. abibis. Nam divina scrutari sine fide, curiositas est, non pietas. Fide
igitur instructus, et rudimentis Hebraicis mediocriter imbutus, Graeca quum probe
tenueris, huc adi, et confer! non oscitans, ne quid caecam (quod dicitur) manum fallat,
sed vigilans et alacer: ut memoriae thesauro commendes, quaecunque ex Graecanica
luce intellexisti, quo deinde possis, quum similes tum voces tum loquutiones obviae
fiunt, quae servaveris repetere” (Is 1529, *4r-v; tłum. Ałła Brzozowska).
16
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słowa są niezależne od aprobaty Kościoła17. Powołując się na J 6,44-45,
Zwingli uważał, że chrześcijanie czytający Biblię wchodzą w bezpośrednią relację z Bogiem i są przez Niego samego pouczani [theodidacti]18:
„Słuchajcie, kto jest nazwany Nauczycielem: nie doctores, nie patres,
nie papież, nie katedra [w znaczeniu oficjalnego nauczania Kościoła
ex cathedra – przyp. RP], nie concilia, ale On się nazywa: Ojciec Jezusa
Chrystusa”19. Problemy z błędnym rozumieniem Pism wynikają z niewłaściwej postawy czytelnika oraz z jego grzechów, które zaślepiają i nie
pozwalają odkryć właściwego przesłania świętych tekstów. Możliwe jest
bowiem takie podejście do lektury, w którym czytelnik niejako dokonuje
gwałtu na słowie, poszukując w nim uzasadnienia własnych tez, które
są tylko ludzką mądrością. Przed rozpoczęciem czytania konieczna
jest więc modlitwa, w której należy prosić Boga o uśmiercenie w sobie
starego, cielesnego człowieka, oczyszczenie umysłu z ludzkiej mądrości
oraz o czyste serce, gotowe do słuchania Boga i pozwalające Mu się formować (Z 1, 358-384; por. Boekestein 2018, 111-115). Łatwo zauważyć,
że ta hermeneutyka przenosi problem interpretacji Biblii na poziom
doświadczenia wewnętrznego osoby czytającej. Odkrycie i przyjęcie
Bożego objawienia zawartego w Biblii są u Zwingliego pojmowane jako
wewnętrzne działanie łaski Bożej w człowieku (Bromiley 1953a, 31).
17
Por.: „Wszyscy, którzy mówią, że bez aprobaty Kościoła Ewangelia jest niczym,
błądzą i znieważają Boga” [„Alle, so redend, das euangelium sye nüt on die bewernus
der kilchen, irrend und schmähend gott”] (Z 1, 458). W podobnych wypowiedziach
Zwingli odwołuje się do rzekomej wypowiedzi św. Augustyna, który miał stwierdzić:
„Nie wierzyłbym Ewangelii, jeśli Kościół nie zaaprobowałby Ewangelii” [„Evangelio
non crederem, nisi ecclesia adprobasset euangelium”] (Z 1, 293). W rzeczywistości
Augustyn napisał: „Nie uwierzyłbym w Ewangelię, gdybym nie był skłoniony przez
autorytet Kościoła” [„Ego vero Evangelio non crederem, nisi me catholicae Ecclesiae
commoveret auctoritas”] (Augustyn 1862, 176). Zob. dyskusję na ten temat: Davies
1945, 71, 73-76.
18
„Ir muessend theodidacti, das ist von got nit von menschen gelert werden; das hat
die warheit selbs geredt Joann. 6” (Z 1, 377).
19
„Hörend ir, wie der schuolmeister heißt, nit doctores, nit patres, nit bäbst, nit stuel,
nit concilia; er heyßt: der vatter Jhesu Christi” (Z 1, 366).
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W tym miejscu warto zwrócić uwagę na pewien istotny aspekt w nauczaniu reformatora o mocy i jasności słowa. W traktacie „O jasności
i pewności słowa Bożego” [Von Klarheit und Gewißheit des Wortes Gottes]
stawia on pytania, które same nasuwają się w świetle tego, co powiedział
wyżej: W jaki sposób wierzący może rozpoznać, że jest pouczony przez
samego Boga i poznał prawdziwie Jego naukę? Oraz: Jak można poznać,
że kaznodzieja w swoim kazaniu głosi Bożą prawdę? Odpowiadając
na te pytania, Zwingli odwołuje się do wewnętrznego doświadczenia
apostołów i uczniów Jezusa, którzy zostali pouczeni bez jakiegokolwiek
ludzkiego pośrednictwa, a nawet bez pośrednictwa pisanego słowa. Jeśli
ktoś rzeczywiście został pouczony przez Boga, to po prostu ma pewność
wiary, że tak się stało. Wszelkie wahanie w tej kwestii jest świadectwem,
że to Boże pouczenie nie miało miejsca20. W innym miejscu zuryski kaznodzieja odwołując się do Mt 6,6, podpowiada, że pouczającego Boga
należy szukać w swojej izdebce, czyli w swoim wnętrzu, a Bóg ujrzy tam
wierzącego, usłyszy jego modlitwę i da mu zrozumienie prawdy. Tylko
Bóg może to uczynić, bo On sam jest Prawdą21. Problemy te powracają na końcu traktatu, gdzie autor wprost pisze o osobistym odczuciu
[empfinden] tego, że wierzący jest pouczany bezpośrednio przez Boga,
co łączy się z przekonaniem o autentycznym zrozumieniu słowa Bożego
i przyjęciu Bożej woli22. Zwingli podaje dwanaście kryteriów, po których
20
„Hörst du, das die apostel nit zwyfelhafftig sind, sunder von got nit von menschen glert sprechend: Das glouben wir und habends erkent. Ja, sprächist gern: Wenn
mich gott gelert hetti. Antwurt: Ich hör, das dich gott nit gelert hat; dann hette dich
gott gelert, so wüßtestu, wie die junger, gwüß dich gelert sin; ja die wort wurdend es
selb anzeigen” (Z 1, 367).
21
„Sprichst aber: Wo find ich inn? Antwurt: Suoch in in dinem kemerlin Mat. 6.
[Matth. 6. 6] und bitt inn da heimlich; er sicht dich wol, das er dir siner warheyt verstand
welle geben. Dann ie, wie in den vordrigen bewärnussen clar bezügt ist, mögen wir, was
die meinung der worten gottes sye, von niemans gwüsser erlernen weder von im selbs,
von dem sy kummen sind, der allein warhafft ist, ja die warheit selbs” (Z 1, 375-376).
22
„Hieby hat mich guot duocht anzezeygen ein kurtzen bericht, wie sy söllend und
mögen zuo verstand kummen des worts gottes; ouch wie sy an inen selbs empfinden
mögind, das sy got glert hab. Und sydmal sy in der gschrifft nit belesen sind, wie sy
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można to poznać. Wśród nich są takie, które odwołują się wprost do
wewnętrznych odczuć osób: poczucie wewnętrznego odnowienia, uniżenia się, pewność Bożej łaski i zbawienia wiecznego, wewnętrzna radość23. Łatwo zauważyć, że są to opisy pewnego rodzaju wewnętrznego
oświecenia, któremu towarzyszy przekonanie o pouczeniu przez samego
Boga i obdarowaniu prawdą. W tym kontekście należy jeszcze dodać,
że gdy Zwingli wyjaśnia moc i jasność słowa Bożego, odwołuje się do
licznych przykładów z Biblii, gdzie tacy bohaterowie jak Noe, Abraham,
Jakub czy Mojżesz otrzymywali polecenia od Boga, które same z siebie
były dla nich jasne. Co więc Zwingli ma na myśli, gdy używa zwrotu
das Wort Gottes? W tych przykładach wyraźnie pisze o słowie Bożym
w znaczeniu bezpośredniej mowy Boga w ludzkiej duszy (coś w rodzaju
wewnętrznego światła). Oczywiście w ogromnej ilości innych miejsc
swojej teologicznej twórczości słowo Boga identyfikuje z Pismem Świętym. Wydaje się jednak, że mówiąc o odczuciach związanych z jasnością
i mocą słowa Bożego, ma na myśli właśnie słowo Boże jako bezpośrednią
mowę Boga w ludzkiej duszy24. Trudno jest się oprzeć wrażeniu, że mamy
tu do czynienia nie z teologią słowa Bożego jako autorytetu, ale z teologią słowa jako doświadczenia, w którym to nie słowo osądza ludzkie
myśli i wewnętrzne odczucia, ale to właśnie wewnętrzne doświadczenie
i różnego rodzaju odczucia stają się testem na prawdziwość słowa25.
mögen mercken, ob. der lerend priester die warheit luter, ungemengt mit sinen eygnen
anfechtungen darthueye” (Z 1, 383).
23
„Poczuj, że słowo Boże ciebie odnawia […] Poczuj, że słowo Boże daje ci pewność
posiadania łaski Bożej i wiecznego zbawienia […] Poczuj, że słowo Boże czyni ciebie
małym i niczym, ale Bóg czyni ciebie wielkim i to jest działanie Boga. […] Poczuj, że
bojaźń Boża przynosi radość” [„Empfindstu, das gotzwort dich ernüweret […]. Empfindstu, das es dich gewüß macht der gnaden gottes und ewigen heils, so ist es von got.
[…] Empfindstu, das es dich minderet und vernütet, aber got groß macht in dir, so ists
ein würckung gottes. […] Empfindstu, das dich die forcht gottes me anhebt fröwen
weder trurig machen”] (Z 1, 384).
24
Zob. dyskusję na ten temat: Davies 1945, 71-73.
25
Zob. Davies 1945, 87-88. Potwierdzają to także poglądy Zwingliego na kanoniczność poszczególnych ksiąg Biblii. Uważał on, że jest ona rezultatem sumy doświadczeń
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W tym kontekście osobiste doświadczenie człowieka zostaje wyniesione
do rangi autorytatywnego źródła religijnej prawdy (Davies 1945, 90).
Nasuwa się tutaj kolejne pytanie: Czy tak rozumiane działanie słowa
Bożego w człowieku (w znaczeniu bezpośredniej mowy Boga w duszy)
nie wykracza poza jedną w istotnych zasad reformacji: sola Scriptura?
Jak zobaczymy niżej, to wewnętrzne doświadczenie odegrało istotną rolę
w decyzji reformatora o podjęciu rewizji przyjmowanej przez Kościół
doktryny. Ta sama ‘teologia doświadczenia słowa’ sprawi zuryskiemu
kaznodziei sporo kłopotów w związku z anabaptystycznym kryzysem
i zmusi go do rewizji poglądów na temat wewnętrznego oświecenia
dającego pewność poznania Bożej prawdy i Bożej woli.
Zwingli odrzucał część doktrynalnych wypowiedzi papieży i soborów
oraz ich autorytet, uważając go za wyłącznie ludzki. Na dalszy plan odsuwał także naukę ojców Kościoła (zob. Potter 1994, 120), uważając, że
w ich nauczaniu jest wiele rzeczy obcych, a nawet sprzecznych z Ewangelią i pismami apostołów26. Proces ten rozpoczął się w jego myśleniu
już w 1516 roku, kiedy to zaczęły rodzić się w nim pewne wątpliwości odnośnie do autorytetu ojców Kościoła i trwał dalej27. Podważając
wywoływanych przez lekturę poszczególnych ksiąg. W ten sposób wierzący są w stanie
odczuć poprzez wewnętrzne doświadczenie, czy dany tekst jest słowem Bożym, czy też
nie. W tej sytuacji doświadczenie wewnętrzne osądza już nie tylko interpretację słowa,
ale również samo słowo (Davies 1945, 90).
26
„Et apud istos nonnihil invenire licet ab euangelicis apostolicisque literis alienum,
aut dissonum. Utris igitur censes accedendum?” (Z 1, 260).
27
Zwingli pisze: „Pomimo, że gdzieś w tym czasie [1516 r.], opierałem się w znacznym stopniu na nauczycielach starożytnego Kościoła, których ceniłem za przejrzystą
interpretację. Jednak niekiedy złościłem się na nich, jak przewielebny Pan Diebold von
Geroldseck, przełożony klasztoru Einsiedeln z pewnością jeszcze sobie przypomina.
Ponieważ wtedy poradziłem mu gorliwe czytanie Hieronima, mówiąc mu równocześnie, że wkrótce nadejdzie czas, kiedy poznanie u chrześcijan będzie opierało się nie na
Hieronimie ani innym ojcu Kościoła, lecz tylko na Piśmie. Ta moja opinia wprawiła go
w zakłopotanie, bo z jednej strony mówiłem mu, aby czytał Hieroniama, dając mu do
zrozumienia z drugiej strony, że on [Hieronim – przyp. RP] wkrótce nie będzie miał
znaczenia. Wtedy zacząłem sobie jasno zdawać sprawę, że Hieronim i inni ojcowie
Kościoła dokonali pewnego rodzaju gwałtu na Piśmie, choć obchodzili się oni z Biblią
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dotychczasowe autorytety interpretujące słowo Boże i definiujące doktrynę, musiał wskazać na jakąś inną metodę studium Biblii. Zastosował
on zasadę interpretacji Pisma Świętego przez samo Pismo Święte. W tym
kontekście znane są jego słowa wypowiedziane podczas pierwszej zuryskiej dysputy 29 stycznia 1523 roku, w których odwołuje się do polemiki ojców z heretykami z pierwszych wieków. W swoim wywodzie
reformator starał się pokazać, że ojcowie, dowodząc Bóstwa Chrystusa,
nie opierali się na ludzkim autorytecie, ale na Piśmie Świętym: „Pisma
wyjaśniają Pisma, nie ojcowie Pisma”28. Nie chodziło mu więc o całkowitą rezygnację z odnoszenia się do ojców czy starożytnych soborów, co
sam zresztą czynił29, ale o rezygnację ze stosowania ich argumentacji na
równi z argumentami skrypturystycznymi. W wywodach samych ojców
argumenty rozsądzała Biblia, a nie ludzkie autorytety. Zwingli twierdził,
o wiele lepiej niż sofiści” [„Zwar lehnte ich mich anfangs jener Zeit [1516] noch sehr
stark an die alten Kirchenlehrer an, die ich für ihre klare und deutliche Auslegung
schätzte. Doch ich ärgerte mich auch ab und zu über sie, wie sich der hochwürdige
Herr Diebold von Geroldseck, Verwalter des Klosters Einsiedeln, sicher noch erinnern
kann. Denn ich riet ihm damals, eifrig Hieronymus zu lesen, sagte aber gleichzeitig,
es würde wohl bald soweit sein, dass weder Hieronymus noch ein anderer Kirchenvater
bei den Christen weiter in Ansehen stünde, sondern nur noch die Heilige Schrift. Dieser
Ausspruch verwirrte ihn sehr, weil ich ihm einerseits Hieronymus zu lesen empfahl,
andererseits andeutete, dieser würde bald nicht mehr viel gelten. Damals begann ich
offensichtlich zu merken, dass auch Hieronymus und andere Kirchenväter der Schrift
Gewalt antaten, obgleich sie die Schrift viel besser behandelten, als es die Sophisten
taten”] (ZS 2, 172-173).
28
„…und legt geschrifft die geschrifft uß unnd nitt die vätter die geschrifft”
(Z 1, 561).
29
Świadczy o tym choćby zawartość jego prywatnej biblioteki, w której kilkanaście procent stanowiły dzieła ojców oraz listy ksiąg, z których korzystał np. w klasztorze w Einsiedeln. Zwingli korzystał również z biblioteki zgromadzonej przy kościele
Grossmünster w Zurychu oraz z bibliotek w Bernie i Strasburgu. Zachowane źródła
świadczą o tym, że studiował on wnikliwie (często wykonywał na księgach własnoręczne notatki i korekty) m.in. dzieła Ireneusza z Lyonu, Orygenesa, Tertuliana, Cypriana
z Kartaginy, Atanazego, Ambrożego, Augustyna, Jana Chryzostoma, Hieronima, Bazylego Wielkiego, Cyryla Aleksandryjskiego, Grzegorza Wielkiego, Euzebiusza z Cezarei,
Laktancjusza, Kasjodora (zob. Leu, Weidmann 2016, 5-6, 20, 46-60).
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że takiej metody interpretacji Pism uczył sam Jezus, gdy polecał: „Badajcie Pisma” (J 5,39) oraz „Co jest napisane w prawie?” (Łk 10,26)30. Glen
J. Clary, badacz działalności Zwingliego, w następujący sposób oddał
znaczenie ojców Kościoła dla zuryskiej Reformacji:
Dla reformatorów sola Scriptura stanowiła najwyższy i jedynie nieomylny autorytet, ale tradycja patrystyczna, jako świadek tego nieomylnego
autorytetu, stanowiła ważny drugorzędny autorytet, podporządkowany
Słowu31.

Stosując tę zasadę, Zwingli w swojej pracy z Biblią praktykował metodę zestawiania obok siebie biblijnych tekstów związanych z tym samym
tematem (zob. niżej „Metody studium i wykładu tekstu biblijnego”).
W ten sposób teksty trudne i niejasne wyjaśniał zestawiając je z łatwiejszymi do interpretacji. Aby potwierdzić lub odrzucić którąś z proponowanych przez komentatorów interpretację, zestawiał analizowany tekst
oraz jego wyjaśnienie z innymi tekstami na ten sam temat, podobnie jak
to czynili w jego czasach prawnicy w stosunku do interpretacji prawnych32. Jeśli wszystko to tworzyło harmonię – przyjmował wyjaśnienie,
jeśli nie – odrzucał je. U podstaw tej praktyki leżało jego przekonanie
o teologicznej jedności Biblii, która, choć napisana przez wielu ludzkich
autorów, miała jednego Autora boskiego – Ducha Świętego (por. Davies
1945, 79-80; Snavely 2007, 1084).
W czasie pierwszej dysputy zuryskiej, zaraz po tych wypowiedziach
reformatora na temat wyjaśniania Pisma Świętego Pismem Świętym,
„Denn Christus, so offt er mit den gelerten Juden und Phariseyern disputiert,
zücht er sich uff die gschryfft, spricht (J 5,39): Erforschent die geschrifft etc. Item
(Łk 10,26): Was ist geschryben im gesatz, und derglychen” (Z 1, 561).
31
„For the Reformers, sola Scriptura was the supreme and only infallible authority, but patristic tradition, as a witness to that infallible authority, was an important
secondary authority, under the Word” (Clary 2010, 109).
32
„Zum andren, das man gottes wort mit der leereren verstand und ußlegen nit
übergwaltige, sunder, ob gottes wort an eim ort dunckel ist, ußlege mit gottes wort uß
eim andren ort, da es klar ist, wie man dann in allen keiserlichen gemeinden statt- und
landsrechten thuot” (Z 5, 12).
30
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dziekan z Glattfelden zapytał: „Czy więc nie powinno się czytać Grzegorza czy Ambrożego lub cytować ich pism z ambony, a tylko Ewangelię?”33. Zwingli odpowiedział:
Tak, możesz ich czytać. A kiedy znajdujesz w nich napisane coś, co jest
jak Ewangelia lub co jest cytowane z Ewangelii, wtedy nie powinno
się brać ani Grzegorza, ani Ambrożego, ale należy przede wszystkim
uhonorować Chrystusa i mówić, że to mówi nam Ewangelia lub boskie
Pismo. I to nie jest tylko moja opinia, ale sami Grzegorz i Ambroży
są również tego zdania. Dlatego sami drodzy ojcowie potwierdzają swoje
pisma przy pomocy Ewangelii i Pisma Świętego, a gdzie oni polegają na
swoich własnych pomysłach, mylą się łatwo i na ogół34.

Podczas styczniowej dysputy pojawiły się w ustach Zwingliego odwołania do wewnętrznego doświadczenia osoby czytającej Biblię:
Boskie Pismo zawiera w sobie wszystko równocześnie, Duch Boży tchnie
obficie, przechadza się w nim tak radośnie, że każdy pilny czytelnik,
w takim stopniu, w jakim zbliży się z pokornym sercem, przekona się
poprzez Pismo, pouczony przez Ducha Bożego, aż osiągnie prawdę35.

Jednym z głównych celów zwingliańskiej egzegezy była rewizja
dotychczasowej doktryny Kościoła (drugim było przepowiadanie).

33
„Sol mann aber Gregorium oder Ambrosium nit lesen oder uff der cantzel ir
geschrifft citieren? nur allein euangelion?” (Z 1, 564).
34
„Ja, ir mögent sy lesen, unnd wenn ir etwas darinn verschriben findent, das dem
euangelio glych oder uß dem euangelio fürgeben ist, so bedarff man weder Gregorium
noch Ambrosium nemmen, sunder man geb am ersten Christo die ere unnd sprech:
Das zeygt uns an das heilig euangelium oder die götlich geschrifft. Unnd ist das nit
allein min verstand, sunder diser meynung ist ouch Gregorius oder Ambrosius. Dann
die lieben vätter beweren ir gschrifft selber durch das euangelium unnd mit götlicher
geschrifft, unnd wo sy uff irem eigen beduncken blyben, so irren sy gern unnd gemeinlich” (Z 1, 564).
35
„Die göttlich gschrifft ist ir selbst allenthalben so glych, der geist gottes flüßt
so richlich, spaciert in ir so lustlich, das ein yeglicher flyssiger leser, so ferr er darinn
kumpt mit demuetigem hertzen, entscheyden wirt durch geschryfft, von dem geist
gottes in die geschrifft gewyßt, byß er kumpt zuo der warheit” (Z 1, 561).
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Reformator stosował tu zasadę, którą można nazwać ‘zasadą chrystologiczną’36. Wyłożył ją w swoim piśmie polemicznym z 22/23 sierpnia
1522 roku, zatytułowanym Apologeticus Archeteles (Z, 256-327), które
stanowiło jego odpowiedź na upomnienie ze strony biskupa Konstancji, Hugona von Hohenlandenberg. Szwajcarski reformator wyznaje,
że przeżywając wewnętrzne rozterki związane z próbami odróżnienia
woli Bożej od ludzkiej oraz nauki boskiej od czysto ludzkiej, usłyszał
słowa Jezusa:
Tu, głupcze, rozważ to: „Prawda Pańska trwa na wieki, trzymaj się tej
prawdy” (Ps 119,90) oraz „Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie
przeminą” (Mt 24,35); ludzkie rzeczy przeminą, ale rzeczy boskie są
niezmienne oraz „Czczą Mnie na próżno ucząc doktryny i przykazań
ludzkich” (Mt 25,9)37.

Podejmując refleksję się nad tymi słowami, Zwingli doszedł do wniosku, że zbyt długo chciał pokładać nadzieję zarówno w tym, co nie było
słowem Boga, jak i w Jego słowie, i zaczął poszukiwać jakiegoś probierza,
który umożliwiłby mu odróżnienie woli Boga od woli ludzkiej i boskiej
nauki od ludzkiej. Wtedy przyszła mu do głowy myśl,
że wszystko staje się jasne w tym świetle, które mówi: „Ja jestem światłem
świata” (J 8,12), które oświeca każdego człowieka, który przychodzi na
ten świat; i znowu (1 J 4,1), „Nie wierzcie każdemu duchowi, ale badajcie
duchy, czy są od Boga”38.

Następnie wyznaje:

Snavely 2007, 1080 posługuje się pojęciem ‘chrystologiczny probierz’ [christological touchstone].
37
„Quin fatue inquit hoc cogitas: Veritas domini manet in aeternum (Ps 119, 90),
eique veritati adhereas; et: Coelum et terra transibunt, verba vero mea non transibunt
(Mt 24,35); humana abolebuntur, divina immutabilia sunt; et: Frustra colunt me docentes
doctrinas et praecepta hominum (Mt 15, 9)” (Z 1, 260).
38
„...omnia in luce clarescent, ea scilicet quae dicit: Ego sum lux mundi (J 8, 12),
quae et illuminat omnem hominem venientem in hunc mundum. Ac rursus illud: Nolite
omni spiritui credere, sed probate spiritus, an ex deo sint (1 J 4, 1)” (Z 1, 261).
36
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I poszukując probierza, znalazłem nie coś innego, ale kamień obrazy
i skałę zgorszenia (Rz 9,33; 1 P 2,7), o którą rozbijają się wszyscy, którzy
na styl faryzeuszy czynią słowo Boże nieskutecznym przez ich tradycję39.

Od tego momentu reformator rozpoczął badanie każdej doktryny w następujący sposób:
Rozpocząłem badanie każdej doktryny przy pomocy tego probierza,
i jeśli zobaczyłem, że ten probierz odbija tę samą barwę lub raczej, że
doktryna mogła zawierać odblask probierza – akceptowałem ją; jeśli
nie – odrzucałem ją. I w końcu stało się, że od samego początku tego
badania, zacząłem odkrywać, czy było coś dodane do prawdziwej doktryny lub wetknięte w nią, i wtedy nie mogłem zostać zwiedziony przez
żadną siłę lub groźby, aby wybrać rzeczy ludzkie, choć one stroszyły się
i próbowały ukazywać się jako dobre w taki sam sposób, jak te boskie.
Nie! Jeśli jakaś grupa ludzi nauczałaby swoich własnych pomysłów, które
nie byłyby zgodne lub raczej byłyby całkowicie niezgodne z boskimi,
ja rzuciłbym im tym powiedzeniem Apostoła: „My musimy słuchać
raczej Boga niż ludzi” (Dz 5, 29), aż ci, którzy mają tak wysoką opinię
o ich własnych wypowiedziach i małe lub żadne o tych Chrystusowych,
wyrobią sobie jak najgorszą opinię o mnie, i to ja uważam za najpewniejszy znak, że to postępowanie jest bardziej akceptowane przez Boga
i zbawienne dla mnie40.

W tym miejscu ponownie warto zauważyć, że przyjęta przez Zwingliego metoda rewizji doktryny opierała się na swego rodzaju doświadczeniu
39
„Et dum lapidem inquiro, non invenio alium, quam lapidem offensionis et petram
scandali (Rz 9, 33; 1 P 2,7), ad quam offendunt, quotquot Pharisaeorum more irritum
faciunt praeceptum dei propter traditionem suam” (Z 1, 261).
40
„His itaque in hunc modum comparatis, caepi omnem doctrinam ad hunc lapidem explorare, et si vidissem lapidem eundem reddere colorem vel potius doctrinam
ferre posse lapidis claritatem, recepi eam; sin minus, reieci. Tandemque factum est, ut
prima statim delibatione sentiscerem, si quid impositum esset et admixtum, nullaque
iam vi, nullis minis adigi potui, ut humanis – quantumvis turgerent aut magnifica videri cuperent - aequam atque divinis fidem haberem. Quin si qui sua quaedam divinis
minime conformia imo contraria recipi praeciperent, oggannivi hoc apostolicum: Deo
magis obedire oportet quam hominibus (Dz 5, 29), donec ii, qui de suis optime sentiunt,
de iis, quae Christi sunt nihil aut parum, de nobis pessime sentiant; id quod certissimo
inditio nobis est, deo istuc esse quam gratissimum, mihi vero saluberrimum” (Z 1, 261).
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wewnętrznym. Niektórzy badacze działalności Zwingliego sugerują,
że nastąpiło ono pod wpływem lektury Erazma z Rotterdamu (por. Davies 1945, 65-68; Snavely 2007, 1080).
Oczywiście do tych typowo teologicznych zasad zwingliańskiej
hermeneutyki należy dodać kilka literackich wypracowanych przez
XVI-wiecznych humanistów, do których przecież należał reformator
z Zurychu. Uważał on, że trzeba pracować na oryginalnych tekstach
Biblii: hebrajskim, aramejskim i greckim. W swojej egzegezie stosował
pewne elementy metody znanej dziś jako metoda historyczno-krytyczna. Dostrzegał on potrzebę studium rodzajów literackich i form
retorycznych stosowanych przez autorów biblijnych oraz zdawał sobie
sprawę z konieczności badania literackiego i historycznego kontekstu
tekstów biblijnych – dziś powiedzielibyśmy tu o odkrywaniu Sitz im
Leben poszczególnych perykop i ich form literackich (por. Snavely 2007,
1081, 1084)41.
Jeśli chodzi o noematykę, to reformator zdecydowanie preferował
sens wyrazowy Biblii [sensus literalis], który uważał za podstawowy.
To właśnie ten sens był dla niego nośnikiem jasności i mocy słowa,
i na tym sensie starał się on budować swoje teologiczne dowody, gdy dokonywał rewizji doktryny i polemizował z przeciwnikami.
Reformator nie poprzestawał tylko na odkryciu sensu wyrazowego
tekstu, ale chętnie aplikował go do bieżącej sytuacji swoich słuchaczy
i czytelników zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i wspólnotowym. W ten sposób stosował tzw. sens moralny Biblii, którego poszukiwał najchętniej w Starym Testamencie rozważając postawy jego
bohaterów. Sens ten był dla niego swego rodzaju odmianą sensu wyrazowego zaaplikowanego do konkretnych sytuacji egzystencjalnych
(por. Snavely 2007, 1085; Opitz 2008, 424).
Jeśli chodzi o sens alegoryczny, to reformator przyjmował jego istnienie, potwierdzone choćby przykładem z Ga 4,22-31, ale z dużą dozą
41

Zob. niżej „Komentarze biblijne”.
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ostrożności. Uważał bowiem, że uciekanie się do tego typu egzegezy
bez wyraźnych wskazówek ze strony samej Biblii odczytywanej w sensie
wyrazowym, może przybrać formę czysto ludzkiej, arbitralnej interpretacji. Gdy nauczał o jasności słowa Bożego, to miał na myśli właśnie jego sens wyrazowy, a nie alegoryczny. Zbyt szerokie zastosowanie
alegorii może więc wystawić na szwank autorytet Biblii. Nie można
jednak całkowicie odrzucić sensu alegorycznego, ponieważ zaprzeczyłoby to proroczemu ukierunkowaniu Pism na Chrystusa. Jednak
stosowanie alegorii jest dopuszczalne tylko pod pewnymi warunkami:
przede wszystkim, gdy sens wyrazowy danego tekstu nie jest dość jasny.
Ponadto rezultaty egzegezy alegorycznej nie mogą wykraczać poza sens
wyrazowy Biblii jako całości. Tylko pod tymi warunkami alegoryczne
interpretacje mogą pełnić funkcję teologicznych dowodów. Aby wyjaśnić
relację między sensem wyrazowym i alegorycznym, reformator używał
porównania: jasne w swym przesłaniu słowo Boże odczytywane w sensie
wyrazowym porównywał do dania głównego, a alegorię do pikantnego
sosu stosowanego dla podkreślenia smaku. Człowiek głodny nie naje się
samym sosem, ale może on dodać coś do smaku głównej potrawy, pod
warunkiem, że jest stosowany w niewielkiej ilości, w przeciwnym razie
zepsuje smak potrawy (zob. Z 2, 398-399; zob. też Opitz 2008, 425-426;
Snavely 2007, 1085).
Zwingli często podkreślał jedność obu Testamentów i stosował zasadę
‘zapowiedź – wypełnienie’, odwołując się do św. Pawła, który nauczał
o wydarzeniach opisanych w Starym Przymierzu, że „wszystko to przydarzyło się im jako zapowiedź rzeczy przyszłych, spisane zaś zostało ku
pouczeniu nas, których dosięga kres czasów” (1 Kor 10,11). Ten rodzaj
interpretacji Zwingli określał jako anagogię. Rozumiał ją według klucza
chrystologicznego, to znaczy, że cały Stary Testament był ukierunkowany
na Chrystusa, zapowiadając Go, Nowy zaś ukazuje doskonałe wypełnienie tych zapowiedzi. Reformator wyróżniał trzy rodzaje tekstów,
które należy interpretować anagogicznie: proroctwa wprost zapowiadające Chrystusa (np. Iz 7,14-15; 53); wyrocznie prorockie odnoszące
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się bezpośrednio do historycznych wydarzeń starotestamentowych,
które zapowiadały pewne wydarzenia z życia Jezusa (np. proroctwo
o powrocie z niewoli babilońskiej z Iz 40,3 jako zapowiedź Chrystusa
w Mt 3,3); wydarzenia opisane w Starym Testamencie jako zapowiedzi
wydarzeń z życia i działalności Jezusa. W dwóch ostatnich przypadkach
mówił o typologii, którą posługiwał się często. Na przykład: Abraham
składający syna w ofierze jest dla Zwingliego typem Boga Ojca ofiarującego Jezusa, zapowiedzią Jezusa są również: Melchizedek, Izaak,
Józef Egipski, Mojżesz, Jozue, Cyrus, skała dająca wodę na pustyni, wąż
z brązu wywyższony przez Mojżesza (zob. Opitz 2008, 427-428; Snavely
2007, 1084-1085)42.
W tym miejscu warto więcej powiedzieć o podejściu Zwingliego do
interpretacji i wykorzystania Starego Testamentu. Kładł on nacisk na
jego znaczenie w różnych kontekstach, np. w polemice z anabaptystami, którzy według niego uważali, że „Stary Testament jest przestarzały
i czerpane z niego świadectwa są nieważne i niczego nie udowadniają”43.
Zwingli, broniąc autorytetu Pierwszego Testamentu, twierdził, że Stary
i Nowy Testament są jak „dwa świeczniki”, których światło zabezpiecza
przez pobłądzeniem44. Kluczem do właściwego odczytania przesłania
obu Testamentów jest oczywiście osoba Chrystusa (zob. Opitz 2008,
416-417). W dyspucie z 1527 roku reformator powtarzał, że odrzucanie
Pierwszego prowadzi także do odrzucenia Drugiego i ostatecznie do ateizmu (te oskarżenia skierowane przeciw anabaptystom należy traktować
jako zabieg polemiczny). Czerpał on wiele ze Starego Testamentu – stąd
niektórzy badacze posuwają się nawet do stwierdzenia, że jego teologia
Przykłady typologii: Gen 1527, 136-137, 218, 238-256, 384; Ex 1527, s. 13, 167,
182 i wiele innych.
43
„vetus testamentum antiquatum irritaque esse testimonia, quae ex eo proferantur
atque adeo nihil posse” (Z 6.1, 58).
44
„qui vetus atque novum instrumentum adimus tanquam duo candelabra, quominus hallucinemur, cum interim vos vestro spiritu victitatis, perinde atque margaritae
suo suctu, cum superne eis nihil illiquitur aut irroratur” (Z 6.1, 67).
42
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była przeniknięta nie tylko ideami starotestamentowymi, ale wręcz
mozaizmem, judaizmem i rabinizmem (Newman 1925, 493-494). Przeciwnicy oskarżali go nawet o judaizację chrześcijaństwa (zob. Newman
1925, 454-455). Jedną z istotnych podstaw tych zarzutów był ikonoklazm
reformatora (por. Potter 1994, 105-109), którego uzasadnienie bazowało
głównie na tekstach starotestamentowych45. Ponadto dążył on do reformy stosunków politycznych, społecznych i ekonomicznych poprzez
budowanie teokratycznej republiki, opierającej swoje prawodawstwo
i zasady współżycia społecznego na starotestamentowych prawach. Popierał arystokratyczne formy rządów (por. Potter, 1994, 96), które miały
być sprawowane w oparciu o zasady biblijne46. Przeciwnicy zarzucali
Zwingliemu, że swoją wiedzę hebraistyczną nabył bezpośrednio od żydów, którzy mieli na niego negatywny wpływ – twierdzili, że podobnie
jak żydzi, nie uznaje on Bóstwa Chrystusa, widząc w Nim zwykłego
człowieka. Rzeczywiście, Zwingli miał pewne kontakty z żydami i korzystał z ich biegłości w języku hebrajskim, ale twierdzenia o bezpośredniej
zależności jego hebraistycznego wykształcenia od ortodoksyjnych żydów
były pomówieniem. Nie było również prawdą, że odrzucał tradycyjną
chrystologię, mówiącą o dwóch naturach i jednej osobie w Chrystusie.
Reformator wielokrotnie bronił się przed tymi niesłusznymi zarzutami47.
Zasady zwingliańskiej egzegezy oparte na reformacyjnym haśle sola
Scriptura odrzucającym tradycyjne autorytety religijne zostały poddane
Np. w traktacie Eine kurze christliche Einleitung, w rozdziale Von den Bilden,
Zwingli wymienia w jednym ciągu teksty biblijne stanowiące podstawę jego nauczania
o obrazach. W tym zestawieniu przytacza 28 tekstów ze Starego Testamentu (Wj 20,23;
34,12-17; Kpł 19,4; 26,1; Lb 25,4n; Pwt 4,3.23-28; 5,7-9; 7,5.25n; 11,16n; 13,6-18; 27,15;
Joz 24,23; Sdz 10,6-16; 1 Sm 7,3-6; 2 Krl 18,4.33-35; 10,15-30; 23,4-23; 2 Krn 31,1-7;
Ps 96,5; 115,4-8; Iz 42,17; 44,9-20; Jr 10,2-16; Jr 13,10; Ez 14; 6; Mi 1,5-7; Ha 2,18n)
i tylko 9 z Nowego (Dz 15,20.29; 1 Kor 5,10n; 8,4n; 10,19-21; 12,2; Ga 5, 1.20; 1 Tes 1,9;
1 P 4,3; 1 J 5,21); (Z 2, 654-655). Zob. również Potter, 1994, 105-107, 145-146.
46
Zwingli swoje poglądy na temat formy władzy wykłada w Epistola zamieszczonej
w Is 1529, &2r-6r.
47
Szerzej na temat judaistycznych elementów w myśli Zwingliego oraz oskarżania
go o judaizowanie, zob. Newman 1925, 493-505.
45
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bolesnej próbie w czasie kryzysu wywołanego pojawieniem się w Zurychu anabaptystów (Zwingli określał ich również mianem katabaptyści),
nazywanych też braćmi szwajcarskimi. Odwołanie się do Biblii jako
jedynego źródła i autorytetu w sprawach wiary, a przy tym przyjmowanie
pewności i jasności słowa Bożego, które studiowane w postawie wiary
może być zrozumiałe dla wszystkich, nawet dla prostych ludzi nieposiadających teologicznego i filologicznego wykształcenia, „dostarczyło
amunicji tym, którzy chcieli iść dalej” (Potter 1994, 143) w swoich interpretacjach i praktykach, które okazały się niezgodne z tymi przyjmowanymi przez Zwingliego i Radę Miasta Zurychu. Anabaptyści uderzyli
w Zwingliego jego własną bronią: kierowali się zasadą sola Scriptura,
twierdząc, że wyciągają logiczne wnioski z jego własnego nauczania.
Pojawienie się ruchu anabaptystycznego postawiło na nowo pytania:
Jak należy interpretować Pismo Święte? Kto to może czynić? W jaki
sposób i kto ma decydować o tym, która z interpretacji jest prawdziwa,
a która fałszywa? Jaką rolę w odczytywaniu słowa Bożego odgrywa
wewnętrzne oświecenie, dające – według Zwingliego – doświadczenie
pewności (mocy) i jasności słowa? W ten sposób powrócił problem
hermeneutyki ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia autorytetu. Kolejna trudność dotyczyła sposobu postępowania w przypadku,
gdy głoszone są nauki uznane za fałszywe. Czy powinno się je tolerować?
Czy powinno się pozwalać ludziom na wolny wybór doktryny nawet
wtedy, gdy jakiś autorytet uzna ją za fałszywą? W tym miejscu należy dodać, że problemy te pojawiły się nie tylko w związku z naukami
anabaptystów, konflikt dotyczący interpretacji tekstów biblijnych stał
również w centrum np. dyskusji dotyczącej rozumienia Eucharystii,
którą Zwingli prowadził z Lutrem (zob. Potter 1994, 344-372; por. Davies 1945, 70, 80).
Głośne ‘lewe skrzydło’ zuryskiej Reformacji domagające się szybszego i bardziej spontanicznego działania we wprowadzaniu zmian,
pojawiło się u boku Zwingliego już podczas drugiej zuryskiej debaty
publicznej, która miała miejsce w obecności Rady Miasta w dniach od 26
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do 28 października 1523 roku. Przywódcami tej reformacyjnej lewicy
byli: Konrad Grebel (ok. 1498-1526), Balthasar Hubmaier (ok. 14801528), Simon Stumpf, Felix Mantz (ok. 1500-1527), Wilhelm Röubli
(ok. 1484-1559), Ludwig Hätzer (ok. 1500-1529); (zob. Potter 1994,
147, 194-197). Niektórzy z nich początkowo należeli do zwolenników
Zwingliego. Grebel uczęszczał na lekcje greki prowadzone przez reformatora (zob. Leu, Weidmann 2016, 28, 69), a Mantz wraz z Zwinglim
uczył się hebrajskiego u Böschensteina (zob. Potter 1994, 506, przyp.
57). Przełomowym momentem, w którym rozeszły się drogi tej grupy
i Zwingliego, była październikowa debata. Późniejsi anabaptyści byli
rozczarowani powolnością i oportunizmem Zwingliego we wprowadzaniu reform. Pierwsze krytyczne wzmianki o tej grupie w pismach
reformatora pojawiają się zaraz po debacie w dziele Eine kurze christliche Einleitung (Z 2, 628-663) z 17 listopada 1523 roku, gdzie można
przeczytać, że anabaptyści nawoływali do zabijania księży, topienia
zakonnic, palenia mnichów. Ich zwingliańską charakterystykę można
streścić w kilku epitetach: samowolni, egoistyczni, swarliwi, przeciwstawiający się wszystkim, troszczący się tylko o siebie, pożądający bogactw
i władzy, wnoszący niezgodę (Z 2, 650-652; zob. też Potter 1994, 149150). Stopniowo grupa ta zaczęła sprawiać zuryskiemu reformatorowi
coraz większe problemy, stanowiąc także poważne wyzwanie dla jego
nauczania, w tym dla hermeneutyki.
Kierując się skrajnie literalną interpretacją Biblii, zakwestionowali
oni chrzest dzieci. Kładli dużo większy nacisk na bezpośrednią, osobistą
inspirację jednostek przez Ducha Świętego (rodzaj wewnętrznego objawienia), którą uważano nawet za ważniejszą od słów Pisma. Jeśli chodzi
o eklezjologię, to uznawali istnienie niewidzialnego Kościoła nielicznych prawdziwie wierzących i ‘świętych’ z szeroko stosowaną praktyką
wyłączania tych, co nie reprezentowali odpowiedniego poziomu. Kult
sprawowali w niewielkich, odrębnych grupach. Nie brali udziału w życiu
politycznym, odmawiali podejmowania obywatelskich obowiązków,
służby wojskowej i składania przysięgi, negowali obowiązujące prawa,
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a nawet dążyli do tworzenia samodzielnych państewek opartych wyłącznie na nauczaniu Biblii. Ich radykalizm wiązał się z przekonaniem, iż żyją
w ostatnim wieku świata, a więc nie można być biernym ani powolnym
w działaniu. Zwingliego uznali za fałszywego proroka, apokaliptycznego
smoka i Antychrysta. Stali się niebezpieczni zarówno na płaszczyźnie
religijnej jak i społecznej (zob. Potter 1994, 183-201).
W grudniu 1524 roku sytuacja zmusiła Zwingliego do modyfikacji rozumienia zasady sola Scriptura. Bracia szwajcarscy, odrzucając
chrzest dzieci, odwoływali się do zwingliańskiej hermeneutyki opartej
na przekonaniu o jasności słowa Bożego oraz na zasadzie sola Scriptura.
Uważali, że należy odrzucić wszystko, co nie jest wyraźnie nakazane
przez Nowy Testament lub opisane w nim jako przykład i świadectwo
postępowania Jezusa, apostołów i pierwotnego Kościoła. Domagali się
też od reformatora, aby wskazał im nowotestamentowe teksty, które mówią o chrzcie dzieci. Zwingli zdawał sobie sprawę, iż takich bezpośrednich tekstów w Nowym Testamencie brak. W tej perspektywie musiał
on poszerzyć swoją interpretację zasady sola Scriptura. W dziele Wer
Ursache gebe zu Aufruhr usw (Z 3, 368-469) wyjaśnia, że w przypadku,
gdy dyskutujące ze sobą strony, odwołując się do argumentacji biblijnej, dochodzą do różnych wniosków, to należy większą wagę przypisać
argumentom opartym na tych tekstach Pisma, które w danej materii są
jasne. Argumentacja wyprowadzona z tekstów na zasadzie rozumowania
jest akceptowalna, ale ma drugorzędne znaczenie. Gdzie natomiast dwa
jasne twierdzenia Pisma zostaną przeciwstawione sobie przez dyskutantów, to preferowane jest rozwiązanie, które pokłada raczej ufność
w Bogu niż w człowieku (ponownie odwołanie do pewnego rodzaju
wewnętrznego doświadczenia). Jeśli teksty Nowego Testamentu nie są
w danej materii jednoznaczne, wtedy należy odwołać się do Starego
Testamentu. Wykonując tę interpretacyjną procedurę, należy zawsze
brać pod uwagę zachodzące w danym czasie okoliczności (zob. Z 3, 408409; zob. też Opitz 2008, 418). I tak, w swojej argumentacji dotyczącej
chrztu dzieci, Zwingli ukazywał obrzezanie jako odpowiednik chrztu,
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wyciągając stąd wniosek za chrztem niemowląt (por. Opitz 2008, 418),
co anabaptystów raczej nie przekonywało – stąd Zwingli oskarżał ich
o to, że odrzucają Stary Testament (zob. wyżej). Reformator, dyskutując
na temat chrztu dzieci, musiał pogodzić się z tym, że nie wszystko zostało
zapisane w Biblii, a więc odwołał się do drugorzędnej argumentacji,
opartej na wyprowadzaniu wniosków z aluzji i opisanych wydarzeń na
zasadzie rozumowania (zob. Clary 2010, 123-124). Z Dziejów Apostolskich 16,15.33 (mowa o chrzcie całych domów) wyprowadzał zatem
wniosek, że w pierwotnym Kościele chrzczono również dzieci. Oczywiście taka argumentacja jest jak najbardziej do przyjęcia (zresztą tego
argumentu, choć z pewnym wahaniem, używa do dziś również Kościół
katolicki nauczając o chrzcie dzieci {KKK, nr 1252}), z tym, że przeciwnicy Zwingliego zarzucali mu, iż w ten sposób wykracza poza własną
zasadę sola Scriptura. Uważał on także, że sam Jan Chrzciciel również
chrzcił dzieci, skoro Biblia mówi, że „ciągnęły do niego Jerozolima
i cała Judea, i cała okolica nad Jordanem” (Mt 3,5). Ponadto uciekał się
do argumentu, że skoro Nowy Testament nie zabrania wyraźnie chrztu
dzieci, to wolno to czynić, gdyż nie jest to sprzeczne z duchem Biblii.
Również te argumenty nie znajdowały zrozumienia u anabaptystów,
którzy wyciągali logiczne wnioski z głoszonych już w 1522 roku przez
samego reformatora zasad dotyczących autorytetu i interpretacji Pisma
Świętego, jego pewności i jasności (zob. np. Z 3, 409-411; Z 4, 239, 312313; Bromiley, 1953b, 124-126; Potter 1994, 206-210), które, jak widać,
w kontekście anabaptystycznego kryzysu był on zmuszony modyfikować.
I rzeczywiście, badacze teologicznej twórczości kaznodziei z Zurychu,
Ernst Nagel i Rupert E. Davies, twierdzą, że nauczanie o wewnętrznym
oświeceniu dającym całkowitą pewność w rozumieniu słowa Bożego
znika z pism Zwingliego po 1525 roku. Zmiana ta dokonała się pod
wpływem kontrowersji toczących się w latach 1523-1525 i później (Davies 1945, 88-89; pogląd Nagela przytaczam za Daviesem). Ostatecznie
Zwingli ‘wyciszył’ w swoim nauczaniu rozumienie das Wort Gottes
jako mowy Boga w ludzkiej duszy i poszedł zdecydowanie w stronę
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rozumienia słowa Bożego jako Pisma Świętego w jego historycznej i kanonicznej formie, które jest jedynym i niekwestionowalnym autorytetem
w sprawach religii – choć problem wyznaczania dróg jego interpretacji
oraz autorytetu pozostał nadal otwarty.
Ucząc odróżniania fałszywej i prawdziwej nauki, Zwingli nie ograniczał się tylko do zasad rozumowych. Uważał, że na drodze do prawdy
najważniejsza jest odpowiednia postawa człowieka: jeśli studiuje się
Biblię z wiarą, miłością i pokorą, i w takim usposobieniu daje się prowadzić Duchowi Świętemu, to jest się w stanie odkryć prawdę zawartą
w Pismach (zob. wyżej). Najważniejszą więc przeszkodą w poznaniu
prawdy jest niewłaściwa postawa moralna. W wielu swoich pismach
Zwingli zarzuca swoim oponentom niemoralne życie (zob. np. Z 3, 403412; Z 6.1, 21-29). „Ich ignorancja, zła wola, zacietrzewienie i kłótliwość
świadczą o tym, że ich stosunek do Biblii jest niewłaściwy” (Potter
1994, 190). Według Zwingliego to wszystko sprawiało, że anabaptyści
nie odnajdywali właściwego znaczenia Pism. Biblia posiada najwyższy
autorytet i należy się jej podporządkować, ale tylko wtedy, gdy jest
dobrze rozumiana. Zwingli był przekonany, iż dzięki swoim studiom,
wierze i światłu Ducha Świętego właściwie rozumie słowo Boże, a jego
przeciwnicy – nie (zob. Potter 1994, 190).
Co zatem należało zrobić w tej sytuacji? Generalnie Zwingli opowiadał się za wolnością religijną i nie uznawał przymusu w sprawach
wiary, jednak jeśli chodziło o anabaptyzm, to mieszkańcom Zurychu
i okolic nie dano prawa do swobodnego wyboru tego wyznania (zob.
Potter 1994, 96, 379). W obliczu kryzysu reformator zmodyfikował
swoją naukę na ten temat i głosił, że co prawda nie można stosować
przemocy w sprawach religii, ale należy chronić ludność przed niebezpieczeństwem słuchania fałszywych nauk głoszonych przez fałszywych
proroków (zob. Z 3, 13, 16, 21, 34, 35, 38; por. Potter 1994, 151, 494
{przyp. 42}), aby to osiągnąć, należało odwołać się do władzy świeckiej.
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Władzę w Zurychu sprawowała Rada Miasta48, która od 1520 roku, pod
wpływem Zwingliego, zaczęła wydawać decyzje dotyczące spraw religijnych, przyjmując za jedyny autorytet Pismo Święte, tak jednak, jak je
wykładał reformator. Przykładowo: zdecydowała, że księża mają głosić
kazania oparte wyłącznie na Biblii, unikając ludzkich dodatków i wyjaśnień, że Biblia jest jedynym autorytetem w sprawach religii, że należy
usunąć z kościołów relikwie i obrazy, zakazała także odprawiania Mszy
św. według rzymskiego rytuału, a w obliczu anabaptystycznego kryzysu
nakazała ochrzcić dzieci, których rodzice uznawali wyłącznie chrzest
dorosłych. To Rada większością głosów wybrała religię dla całego kantonu49 i wzięła na siebie odpowiedzialność za utrzymanie prawdziwie
chrześcijańskiej wiary w Zurychu i okolicach (zob. Potter 1994, 84, 117,
144, 156-157, 164, 168, 176, 198).
Powierzenie Radzie Miasta kompetencji w sprawach wiary (podejmowanych większością głosów) nie oznaczało jednak demokratyzacji
religii. Praktyka ta była zakorzeniona w eklezjologii Zwingliego, który
uważał, że lokalna wspólnota wierzących [Gemeinde] jest kształtowana
w swej wierze i praktykach przez słowo Boga. Zakłada się więc, że każdy
z członków wspólnoty posiada wewnętrzne doświadczenie jasności
i mocy słowa Bożego, że słowo niejako „siedzi w umysłach wierzących”
[quod in mentibus fidelium sedet] (Z 3, 752). Stąd wspólnota, poprzez jej
poszczególne instytucje, jest w stanie niejako porównać głoszone przez
Rada Miasta składała się z ok. 200 osób wybieranych przez cechy sklepikarzy,
krawców, winiarzy, piekarzy, tkaczy, kowali, garbarzy, rzeźników, szewców, stolarzy,
rybaków i ogrodników. Radę tworzyły dwa organy: Wielka i Mała Rada. Do kompetencji
Wielkiej Rady należały sprawy budżetowe, polityka zagraniczna, sądownictwo w sprawach kryminalnych, bicie monety, przyznawanie obywatelstwa, nabywanie i sprzedaż
ziemi, podatki, wybór urzędników. Mała Rada była czymś w rodzaju komitetu wykonawczego, odpowiedzialnego za codzienne funkcjonowanie sprawiedliwości i realizację
polityki Wielkiej Rady (zob. Potter 1994, 60-61).
49
Zwingli uważał, że tylko to miasto, w którym jest wyznawana prawdziwa religia,
może dobrze prosperować i być szczęśliwe: „Nulla ergo civitas beatior erit, quam in qua
vera religio simul degit” (Z 3, 868).
48

362

Rajmund Pietkiewicz

kogoś nauki z własnym doświadczeniem słowa i bez pomocy z zewnątrz
rozstrzygnąć, czy są one z nim zgodne, czy nie (Davies 1945, 82-83).
Aby móc wydawać odpowiednie uchwały w tej materii, członkowie
Rady musieli poznać teologiczną argumentację dotyczącą spornych
kwestii przygotowaną w oparciu o studium Pisma Świętego. W celu
umożliwienia Radzie wyrobienia sobie opinii na temat pojawiających
się kontrowersji, najpierw między Zwinglim a biskupem Konstancji,
a później między zwolennikami Zwingliego a anabaptystami, zastosowano metodę publicznej debaty.
Ogromną rolę w kształtowaniu poglądów Rady odegrali zuryscy
prorocy, do których, oprócz Zwingliego, należał również Jud, Ceporinus,
Pellikan, Myconius, Megander i inni. Ze względu na ich umiejętności
językowe, dobre wykształcenie humanistyczne oraz biegłość w egzegezie
byli uważani za autorytety rozstrzygające o poprawności poszczególnych
interpretacji Biblii. To właśnie osoby z tego grona brały udział w dysputach i przesłuchaniach przeciwników religijnych. Z tego powodu
czasem zarzuca się zuryskiej Reformacji, że zastąpiła ona autorytet
rzymskokatolickiego magisterium opiniami zuryskich proroków (por.
Snavely 2007, 1082, 1086)50.
O dwóch debatach w 1523 roku pisano już wyżej. Pierwsza debata
z anabaptystami odbyła się 17 stycznia 1525 roku. Oczywiście Rada
przyznała rację Zwingliemu, który zręcznie rozprawił się z biblijną argumentacją oponentów, i wydała rozporządzenia nakazujące ochrzczenie
dzieci osób wyznających anabaptyzm (pod sankcją wygnania z Zurychu), zakazała głoszenia kazań bez upoważnienia oraz organizowania
nielegalnych zebrań religijnych (zob. Potter 1994, 198). Druga debata
50
Przykładowo, w dniach 16 i 20 III 1525 r. anabaptystów przesłuchiwali: Zwingli, Jud i Megander. Niektórzy przesłuchanie to traktują jako drugą dysputę o chrzcie.
Podczas kolejnej dysputy (6-8 XI 1525 r.) ponownie byli to Zwingli, Jud i Megander,
a pomagali im Joachim Vadian (1484-1551), Konrad Schmid (1476-1531) i Wolfgang
Joner (?-1531). Innym razem w przesłuchaniach anabaptystów brali udział: Jud, Sebastian Hofmeister (1476-1533), Myconius i Zwingli (zob. Potter 1994, 200-201).
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z anabaptystami miała miejsce od 6 do 8 listopada 1525 roku. Nie przyniosła ona jednak zmiany stanowisk. Decyzje Rady Miasta dotyczące
praktycznych aspektów życia religijnego w kantonie sprowadzały się
więc ostatecznie do uznania lub odrzucenia poszczególnych interpretacji Biblii wykładanych przez strony konfliktu. W ten sposób funkcję
dotychczasowych autorytetów kościelnych, papieża, synodów i soborów, przejął de facto świecki organ władzy, składający się z właścicieli
ziemskich, zarządców, ludzi interesu i rzemieślników. Zwingli uważał,
że podstawą do tego przeniesienia uprawnień jest sama Biblia, według
której władza cywilna opiera się na boskim autorytecie51, a roszczenia
papieża i biskupów do sprawowania władzy nie mają żadnych biblijnych
podstaw (por. Potter 1994, 110-117, 120, 132, 144, 147-148, 201-202)52.
Co więcej, Rada, poprzez swoje rozporządzenia i wyroki, miała obowiązek zaprowadzenia porządku w sferze religijnej – stąd już w 1525
roku dysputy z anabaptystami zakończyły się pierwszymi wyrokami
skazującymi. Na razie miały one wymiar łagodny: grzywna, ostrzeżenie, krótkotrwałe uwięzienie, nakazy opuszczenia miasta. Z czasem
przyjęły jednak bardziej radykalne formy. Dnia 7 marca 1526 roku wydano rozporządzenie grożące karą śmierci przez utopienie wszystkim,
którzy będą praktykować ponowny chrzest. Wyrok śmierci wykonano
na Felixie Mantzu w 1527 roku, na Jakubie Falk z Gossau i Heinim
Reimannie z Grüninger Amt w 1528 roku oraz na Konradzie Winklerze
z Wasserbergu w 1530 roku (zob. Potter 1994, 201-202, 506 {przyp. 57},
511 {przyp. 121}). Pod koniec 1527 roku został uwięziony, a następnie
wygnany z Zurychu Simon Stumpf, podobny los spotkał już w 1524 roku
Wilhelma Röubliego (Potter 1994, 506-507 {przyp. 56 i 62}).
Z czasem, ok. 1528 roku, forma władzy w Zurychu zaczęła przypominać teokrację. Rada Miasta decydowała zarówno w sprawach świeckich,
51
Uzasadniając tę tezę opierał się głównie na Rz 13, 1-7; Hbr 13,17; 1 Tm 2,1-2;
1 P 2, 13-17 (Z 2, 311, 312, 318). Por. Davies 1945, 84-85.
52
Zob. również Z 1, 462-463 (art. 34-43) oraz szerokie rozwinięcie artykułów
o władzy w: Z 2 304-347.
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jak i religijnych. Znajdowała się ona jednak pod dominującym wpływem
Zwingliego, który swoją rolę w stosunku do organów władzy rozumiał
na wzór roli proroków starożytnego Izraela w relacji do królów. Prorok był narzędziem, przez które Bóg kierował swoje słowo do ludzi,
w tym do rządzących, a więc taka relacja charyzmatycznego proroka
i władzy miała zapewnić rządy sprawowane zgodnie z wolą Boga, rozumianą w taki sposób, w jaki odczytywał ją i przekazywał prorok (zob.
niżej „Komentarze biblijne”). Dotyczyło to nie tylko spraw religijnych,
ale wszystkich, którymi żyło miasto (por. Davies 1945, 86).
Metody studium i wykładu tekstu biblijnego
Mówiąc o metodach studium i wykładu tekstu biblijnego, należy
przede wszystkim wspomnieć o wpływie na zwingliańską egzegezę myśli
Erazma z Rotterdamu, od którego reformator zapożyczył tzw. metodę
loci, oraz o szeroko znanej formie wykładu tekstu Pisma Świętego określanej jako Prophezei.
Zwingli był pod ogromnym wrażeniem humanistycznej i teologicznej
twórczości Erazma. Od Rotterdamczyka ‘zaraził się’ zamiłowaniem do
Biblii i całą swoją teologię konstruował w oparciu o jej studium. Podobnie jak Erazm był on humanistą, który starał się integrować studia
humanistyczne i teologię. Zrezygnował z metody scholastycznej na rzecz
egzegezy, którą uprawiał przy pomocy metody filologicznej używanej
przez humanistów do badań starożytnych tekstów. Przejął Erazmiański
program odnowy duchowości i religijności w oparciu o Pismo Święte, co z kolei miało prowadzić do moralnej przemiany społeczeństwa
(zob. Büsser 1989, 179).
Szczególną metodą propagowaną przez Erazma, a przejętą przez
Zwingliego, była tzw. metoda loci theologici. Rotterdamczyk zachęcał, aby gromadzić fragmenty Biblii i zestawiać je obok siebie według
wspólnych tematów (np. wiara, post, postawa wobec zła, pomoc chorym, obowiązki wobec rodziców i dzieci, miłość chrześcijańska, zawiść,
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zazdrość, czystość, a nawet samo studium Pisma itd.). Następnie w obrębie danego tematu należało zestawić teksty według ich zgodności
lub sprzeczności z weryfikowaną tezą, po czym w tych dwóch grupach
trzeba było uszeregować kolejno teksty ze Starego Testamentu, Ewangelii
i listów apostolskich (Desiderii Erasmi Roterodami Opera Omnia 1704,
130-132). W ten sposób Erazm wypracował metodę studium Biblii,
której rezultaty przypominają współczesne słowniki teologii biblijnej
(zob. Büsser 1989, 180).
Zwingli zastosował tę metodę głównie w swoich pracach dogmatycznych w celu rewizji doktryny Kościoła średniowiecznego. Do studium
wybierał takie tematy jak np. religia, pokuta, prawo, grzech, sakramenty,
małżeństwo, wstawiennictwo świętych, zasługa, czyściec, władza świecka
itd. (zob. Z 3, 638). Na przykład studiując temat czyśćca (Z 3, 855-867;
Z 2, 414-438), postawił fundamentalne pytanie o jego istnienie i zaraz
na początku stwierdził, że prawdziwe (czyli kanoniczne) Pismo Święte
nic nie mówi o czyśćcu (Die war, heylig geschrifft weisst ghein fegfür nach
disen zyten { Z 2, 414}). Następnie zestawił obok siebie teksty, których
używał Kościół średniowieczny, prezentując swoją naukę o czyśćcu,
jego istnieniu i naturze (Mt 12,32; 5,25-26; 18,34; 2 Mch 12,44-46; 1 Kor
3,10-15). Kolekcjonując teksty, zaznaczył, że wyłącza z argumentacji
‘za czyśćcem’ fragment 2 Mch 12,44-46, który zaliczył do apokryfów.
Wartość przyznał tylko tym miejscom, które w jego opinii należały do
„prawdziwie Świętego Pisma” [die war heilig gschrifft]. Druga księga
Machabejska była, według reformatora, ‘księgą nieznaną’, którą wykluczał z kanonu, a tym samym ze swej argumentacji (damit ich die
apocryphen, das ist: die unbekanten geschrifften, ußschluß {Z 2, 414,
419-420}). Następnie wyjaśnił sens tekstów uznanych przez siebie za
kanoniczne, wykluczając ich rozumienie przemawiające za istnieniem
czyśćca. Konkludując, reformator odrzucił tradycyjną doktrynę, a następnie dodał szereg miejsc z Biblii (Hbr 11,6; 1 Kor 1,30; J 3,16-18;
5,24; Mt 25,31-46; 2 Kor 5,10; 1 Kor 15, 23; Łk 23,43; Flp 1,23-24; 2
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Kor 5,4-6), które, według niego, przeczą istnieniu czyśćca (zob. Büsser
1989, 180-183). Taki sposób studium Biblii był aplikacją metody Erazma
w celach reformacyjnej rewizji doktryny.
Jednym z największych i znaczących osiągnięć Zwingliego było założenie fundamentów zuryskiej szkoły egzegetycznej, która posługiwała się
metodą interpretacji i ekspozycji tekstów znaną jako Prophezei. Szkoła
została powołana do życia przez Radę Miasta 19 czerwca 1525 r., która,
opierając się na tekście 1 Kor 14,6-11, zaplanowała to przedsięwzięcie
jako formę publicznej lektury, studium i wykładu tekstu Biblii w językach
oryginalnych, po łacinie i niemiecku, aż do odsłonięcia autentycznego
znaczenia tych tekstów. Uczonych interpretujących Pismo Święte w tej
szkole nazywano ‘prorokami’, a samą metodę wykładu pojmowano jako
formę ‘prorokowania’.
Metoda ta wyrosła z dwóch założeń. Pierwsze z nich miało wymiar
teologiczny i było związane ze specyficznym spojrzeniem Zwingliego na epokę, w której żył. Uważał on, że XVI wiek był okresem łaski
objawienia się Chrystusa światu w stopniu większym niż w wiekach
poprzednich53, swego rodzaju punktem zwrotnym w dziejach świata
polegającym na powrocie do Ewangelii. W takich okresach w naturalny
sposób powstaje szeroka przestrzeń dla działalności proroków i właśnie
w tym kluczu – misji prorockiej – Zwingli rozumiał swoją działalność
jako głosiciela słowa Bożego, teologa i reformatora. Z tego też powodu
z wielkim entuzjazmem podchodził do studium i wykładu pism prorockich, szczególnie Izajasza i Jeremiasza. Zwingli przypisywał sobie
oraz zuryskim prorokom (posługiwał się określeniem nostri prophetae
– ‘nasi prorocy’) funkcję podobną do starotestamentowych proroków,
którzy napominali królów, całe miasta i ludy, stawiając im wymagania
moralne i dbali o sprawowanie przez nich władzy zgodnie z wolą Boga,
czyli zgodnie z zasadami religijnymi i sprawiedliwością społeczną. Za
53
Zwingli pisał 2 VII 1522 r. do biskupa Konstancji Hugona von Hohenlandenberg
(ok. 1457-1532): „…quandoquidem huic nostro saeculo vides Christum benignius
favere, dum sese clarius aperit quam aliquot retro seculis” (Z 1, 203).
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patrona, stróża i lidera zuryskich proroków uważał Zwingli samego
Izajasza. Jego wołanie o prostowanie drogi dla Pana (Iz 40, 3) reformator
rozumiał w perspektywie zbliżającego się sądu Bożego (in die judicii);
(zob. Is 1529, &6r; por. Newman 1925, 481-482). Stąd swój wykład Księgi proroka Izajasza poprzedził listem dedykacyjnym skierowanym do
miast związku szwajcarskiego54. Według Zwingliego prorocy stanowili
najistotniejszą grupę w Kościele. Za ich przykładem i nauczaniem mieli
podążać inni, lud oraz starsi poszczególnych wspólnot (zob. Ier 1531,
a2r; por. Newman 19425, 485). We wspomnianym liście dedykacyjnym
w następujący sposób opisał on religijną i społeczną rolę proroków
dawnych oraz tych działających w Zurychu:
[…] nie uważałem, że będzie niedorzecznością, jeśli poświęcę wam
Izajasza (komentarz, do którego namówiony prośbami ludzi pobożnych, wydaję według nowej metody), zarówno aby książę wszystkich
proroków pod waszym patronatem przed królami, miastami i narodami
wzniósł swoją trąbę i rozkazał gotować drogę Panu, jak i byście zobaczyli,
że nie jest to swawola czy bezczelność, ale obowiązek, gdy nasi prorocy
nasze obyczaje, zaniedbaną religię, zaniedbany wymiar sprawiedliwości,
podeptane prawa albo czyny przez oszczerstwo, albo wyroki trochę
ostrzej i uroczyściej atakują. Któż bowiem z całego grona proroków tak
na nic nie przemyka oczu, tak jednak odważnie i roztropnie zwalcza
wszystkie wady jak nie ten nasz? Niechże będzie zatem Izajasz dla nas
i naszych proroków autorem i strażnikiem proroctwa! Psem tropiącym, który nie potrafi zasnąć czy udawać, żebyśmy w nadziei zatajenia
nie zrobili czegoś zuchwalszego, żebyśmy wiedzieli, że – nawet gdyby
nasi prorocy zamilkli – on jednak w dzień sądu wyjawi przed Panem
nasze zbrodnie, gdy nie przyjmiemy do nas przychodzącego. Błogosławieni książęta, miasta i narody, wobec których Pan swobodnie mówi
za pośrednictwem sług swoich proroków! Tak bowiem będzie mogła
kwitnąć religia, powrócić prawość, a sprawiedliwość rządzić, bez czego bezprawie i przemoc panują, które uznajemy za rządy królewskie
i naczelne dowództwo; i odwrotnie kiedy krzepną, pociągają ze sobą
54
List jest zatytułowany: Christianae Civitati, Tiguri, Bernae, Constantiae, Basileae,
Sanctogalili, Mylhusii et Bielae Urbium Huldricus Zuinglius gratiam et pacem a Domino
(Is 1529, &2r).
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tłum wszystkich ludzi dobrej woli. Niechże Pan sprzyja tak zbożnym
poczynaniom, aby coraz bardziej wzrastała jego chwała wraz z naszą
prawością! Amen55.

Drugi powód założenia zuryskiej szkoły interpretacyjnej był całkowicie praktyczny: chodziło o istotne dokształcenie okolicznego kleru,
który wykazywał słabe przygotowanie teologiczne i filologiczne do studiowania Biblii, co uniemożliwiało przepowiadanie oparte całkowicie
na Piśmie Świętym, a tym samym sprawną Reformację całego kantonu
(por. Snavely 2007, 1080-1081).
Zachowała się korespondencja między Zwinglim a jego współpracownikami na temat praktykowania metody Prophezei (zob. Kidd 1911,
448-450 {nr 207}; HBRG 290-291 {nr 160}). W dni powszednie (oprócz
piątków) studenci (duchowni oraz kandydaci na duchownych) gromadzili się razem z profesorami w kościołach Grossmünster, gdzie wykładano Stary Testament, i Fraumünster, gdzie nauczano Nowego Testamentu.
Wykład tekstu odbywał się według następującego schematu: najpierw
hebraista (Ceporinus, a później Pellikan) przygotowywał na każdy dzień
„[…] absurduin tamen fore non existimavimus, si vobis Isaiam (quem nova
quadam ratione complanatum , piorum precibus victi, edimus) dedicaremus; quum
ut vestris auspiciis prophetarum omnium princeps, apud reges, urbes ac populos, tubam
suam intenderet, ac Domino parare viam iuberet; tum ut videretis, non petulantiam
aut procaciam, sed officium esse, dum prophetae nostri nostros mores, neglectam religionem, neglectam iustitiam, conculcatas leges, per calumniam vel facta vel iudicata,
paulo acerbius ac festivius petunt. Quis enim ex omni prophetarum corona sic ad nulla
connivet, sic tamen omnia fortiter et prudenter oppugnat vitia, atque hic noster? Auctor
ergo et nomophylax prophetiae Isaias et nobis et nostris prophetis sit! sagax canis sit, qui
dormitare aut dissimulare nescit, ne latendi spe quid audacius designemus; ut etiamsi
prophetae nostri torperent, hunc tamen coram Domino in die iudicii proditurum esse
scelera nostra sciamus, quum ad nos venientem non receperimus. O beatos principes,
urbes ac populos, apud quos Dominus libere per servos suos prophetas loquitur! Sic
enim religio crescere, innocentia redire, aequitas imperare poterunt, sine quibus latrocinia et violentia sunt, quae regna et imperia esse putamus; ac rursum ubi adolescunt
bonorum omnium coetum secum trahunt. Dominus sic piis coeptis faveat, ut magis
ac magis illius gloria cum innocentia nostra crescat! Amen” (Is 1529, &6r; tłum. Ałła
Brzozowska).
55
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wykład fragmentu tekstu hebrajskiego, odczytywał go, zwracał uwagę na idiomy, właściwości języka, omawiał znaczenie słów, składnię,
często podawał dosłowny przekład, cytował żydowskich gramatyków
i rabinów. Następnie Zwingli wykładał tekst po łacinie, przytaczając
również grecki przekład – Septuagintę. Na końcu kaznodzieja (często
Leo Jud) podsumowywał wykład po niemiecku. W ten sposób aż do
śmierci reformatora wyłożono tekst Starego Testamentu do 2 Krn 20.
Wykład Nowego Testamentu odbywał się pod kierunkiem Oswalda
Myconiusa (1488-1552), bazując na tekście greckim. W Prophezei miały
swoje korzenie inne biblijne inicjatywy tego środowiska: Biblia zuryska
oraz egzegetyczne prace Zwingliego wydane drukiem (zob. Baker 1996,
316-317; Friedman 1983, 32; Opitz 2008, 420-421).
Komentarze biblijne
Typowo egzegetyczne prace Ulryka Zwingliego stanowią znaczną
część jego dorobku pisarskiego i według obliczeń Fritza Büssera obejmują 31,48% łącznej objętości jego prac wydanych drukiem56, co podkreśla
jeszcze bardziej znaczenie studiów biblijnych dla zuryskiej reformacji.
Zwingli pozostawił po sobie następujące drukowane komentarze
biblijne:
• Farrago annotationum in Genesim, ex ore Huldrychi Zvinglij per
Leonem Iudae & Casparem Megandrum exceptarum – wydana
w 1527 roku (fot. 1). Jak sam tytuł wskazuje, jest to zbiór notatek
zebranych i przygotowanych do druku przez Leo Juda i Kaspara
Megandera na podstawie wykładu Księgi Rodzaju prowadzonego
w ramach Prophezei w 1525 i 1526 roku (zob. Newman 1925,
477), o czym pisze sam Zwingli we wprowadzeniu (Gen 1527,
a1v). Komentarz nie ma charakteru ciągłego, ale wyjaśnia wy-

56
Ponadto, teologiczne dzieła po niemiecku to 30,42%, prace łacińskie – 16,36%,
listy – 21,74%. Zob. Büsser 1989, 177.
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brane wersety lub ich części (fot. 2). Dzieło zamyka zakończenie
napisane przez Juda i Megandera (Gen 1527, 487-492).
In Exodum alia farraginis annotationum particula, per Leonem
Iudae & Gasparem Megandrum ex ore Zvinglij & aliorum Tiguri
Deuterotarum comportata – wydrukowane w 1527 roku (fot. 3).
Dzieło ma formę podobną do Gen 1527. Tym razem wstęp napisali Jud i Megander.
Complanationis Isaiae prophetae, foetura prima, cum apologia
qur quidque sic versum sit, per Huldrychum Zvinglium – dzieło
ukazało się w 1529 roku (fot. 4). Praca ta jest o wiele obszerniejsza od poprzednich. Jest to jedno z najlepszych dzieł egzegetycznych reformatora. Jak zwykle punktem wyjścia dla niej był
wykład Prophezei na temat Księgi proroka Izajasza, który Zwingli
prowadził w 1528 roku. Nie jest to jednak zbiór notatek przygotowany do druku przez innych, ale o wiele solidniejsze opracowanie, nad którym trudził się sam Zwingli (Newman 1925, 480).
Na początku książki znajduje się obszerny wstęp adresowany do
mieszkańców miast związku szwajcarskiego (Is 1529, &2r-6r),
następnie, również obszerna, Praefatio (Is 1529, *1r-4v). Przed
wykładem Zwingli zamieścił własny przekład na łacinę całej
księgi wydrukowany równolegle z wersją św. Hieronima (Is 1529,
I-CXVI; fot. 5). Następnie pod tytułem Apologia complanationis Isaiae (s. I-CCXV drugiej paginacji) znajduje się obszerny
wykład całości księgi, sporządzony w analogicznej formie jak
poprzednie komentarze, z tym, że wyjaśnienia poszczególnych
wersetów lub ich części są o wiele obszerniejsze (fot. 6). Po nim
krótkie słowo (ćwierć strony) do czytelnika autorstwa Konrada
Pellikana.
Complanationis Ieremiae Prophetae, Foetura prima, cum Apologia
quur quidque sic uersum sit, per Huldrychum Zvinglium – wydane
w marcu 1531 roku, a więc jeszcze przed śmiercią Zwingliego. Jest
to rezultat jego prac nad tą księgą oraz jej wykładów w ramach

Ulryk Zwingli jako biblista

•

•

371

‘prorokowania’, które miały miejsce w 1528 roku. Książka zawiera
komentarz również do Lamentacji. Na początku znajduje się
wstęp skierowany do senatu i mieszkańców Strassburga (Ier 1531,
a2r-4v). Następnie łaciński przekład Księgi proroka Jeremiasza
(Ier 1531, I-LXVI) i Lamentacji (Ier 1531, LXVII-LXXII) – tym
razem bez wersji Hieronimowej. Po tekście znajduje się komentarz do obydwu ksiąg wydrukowany pod tytułem Annotationes
et satisfactiones complanationis… (Ier 1531, LXXIII- CXC) –
przygotowany podobnie jak do Księgi proroka Izajasza.
Enchiridion Psalmorum, quos sanctae memoriae clarissimus vir
Hulderichus Zvinglius ex Ebraica veritate latinitati donavit, &
mira claritate illustravit z 1532 roku (a więc wydane po śmierci
Zwingliego) zawiera przedmowę autorstwa Juda (Ps 1532, 2r-v)
oraz przekład Księgi Psalmów wykonany przez Zwingliego z języka hebrajskiego. W książce nie ma komentarza wykonanego
w tej samej formie jak poprzednie, tylko krótkie argumenty
poprzedzające poszczególne psalmy, które dają czytelnikowi
klucz do lektury i interpretacji (fot. 7). Najczęściej są to argumenty moralizatorskie i chrystologiczne. Przykładowo, do Ps 1:
„Innocentiae laus est”; do Ps 22 (21): „Implorat auxilium Dei
in ultima angustia constitutus, quam miris comparationibus
exprimit. Sentit auxilium et gratias agit. Quibus omnibus typum
Christi eleganter adumbrat, et de gentium vocatione subiungit
vaticinium”; Ps 50 (51): „Mens adulterii et homicidii sibi conscia,
anxie orat ut Dominus pristinam fiduciam et animi tranquillitatem restituat”.
Annotatiunculae per Leonem Iudae, ex ore Zvinglij in utranque
Pauli ad Corinthios Epistolam publice exponentis conceptae ukazały się w 1528 roku. Zostały poprzedzone wstępem autorstwa Juda
(Cor 1528, A1v). Następnie czytelnik otrzymuje Argumentum in
epistolam priorem Pauli ad Corinthos (Cor 1528, A2r-v) oraz komentarz (Cor 1528, 5-142) sporządzony podobnie jak Gen 1527
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i Ex 1527. Analogicznie przygotowany został wykład Drugiego
Listu do Koryntian: Argumentum in epistolam posteriorem Pauli
ad Corinthos (Cor 1528, 143) i komentarz (Cor 1528, 144-191).
Na nieliczbowanej stronie 191 znajduje się sygnet Froschauera.
Ad Philippenses annotatiuncula, Per Leonem Iudae, ex ore Huldrichi Zvinglii, excepta ukazała się 10 grudnia 1531 roku, a więc
już po tragicznej śmierci Zwingliego. Dzieło zostało zadedykowane Ulrichowi von Dornhum (1465/1466-1536), patronowi
Reformacji we Wschodniej Fryzji. Dedykację podpisał Andreas
Karlstadt (1486-1541). Dedykacja zajmuje 6 stron (Phil 1531,
A2r-4v), a po niej 26 stron komentarza.
Brevis et luculenta Huldrychi Zvinglii in epistolam beati Iacobi
Expositio, per Leonem Iudae ex ore eius excepta, & ad preces
fratrum iam recens aedita ukazała się w 1533 roku. Praefatio
napisał Leo Jud (Iac 1533, 2r-4v), po niej znajduje się krótki
argument (Iac 1533, 4v-5r) i komentarz (Iac 1533, 5v-51r). Został on opracowany nieco inaczej niż poprzednie, wydawane
lub przygotowywane do druku jeszcze za życia reformatora.
Ma on charakter ciągły, tłumaczący werset po wersecie cały List
Jakuba (fot. 8). Również łacińskie tłumaczenie listu jest kompletne. Porównanie przekładu dokonane przez autora niniejszego
opracowania wykazało, że jest on prawie identyczne z wersją
wydrukowaną w BTig 1543.
In evangelicam historiam de Domino nostro Iesu Christo, per Matthaeum, Marcum, Lucam, & Ioannem conscriptam, Epistolasque
aliquot Pauli, Annotationes D. Huldrychi Zvinglii per Leonem
Iudae exceptae & aeditae. Adiecta est Epistola Pauli ad Hebraeos,
& Ioannis Apostoli Epistola per Gasparem Megandrum (fot. 9)
to zbiór wszystkich komentarzy autorstwa Zwingliego do ksiąg
Nowego Testamentu, również tych publikowanych już wcześniej
w osobnych tomach (w ANT 1539 przedrukowano je), który
ukazał się osiem lat po śmierci reformatora. Ponadto dodano tu
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List do Hebrajczyków i Listy św. Jana w opracowaniu Megandera.
Przedmowę do tego zbioru napisał Leo Jud (ANT 1539, AA2r-3r),
po niej znajdują się wiersze ku czci Zwingliego i miasta Zurych
(ANT 1539, AA3v-4r) oraz indeks rzeczowy do całości (ANT
1539, AA4v-DD7v). Dzieło zawiera komentarz do: czterech
Ewangelii (oddzielnie do Pasji oraz narracji o zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu Jezusa), Listu do Rzymian, Pierwszego i Drugiego do Koryntian, do Filipian, Kolosan, Pierwszego
i Drugiego do Tesaloniczan, do Listu św. Jakuba, do Listu do
Hebrajczyków i Pierwszego Listu św. Jana. Przed komentarzem
do Pierwszego Listu do Tesaloniczan zamieszczono informację
o tym, kiedy Zwingli prowadził publiczny wykład tego listu:
„Praedicavit hanc Epistolam pro publica concione Anno M. D.
XXVI” (ANT 1539, 518). Komentarz do Listu do Hebrajczyków
został poprzedzony wstępem Megandera wyjaśniającym jego
genezę (ANT 1539, 564). W tytule komentarza do Pierwszego
Listu św. Jana zaznaczono, że jest to „expositio” Zwingliego,
ale „per Megandrum ab orecius expecta & aedita”. Również tu
pojawia się bardzo krótkie wyjaśnienie Megandera dotyczące
genezy komentarza wygłoszonego przez Zwingliego publicznie
(ANT 1539, 585).
Komentarze Zwingliego do Księgi Hioba, Psalmów, Ezechiela i Proroków mniejszych zachowały się w rękopiśmiennych kopiach. Nie są to
jednak autografy (Opitz 2008, 422; zob. też: Egli 1900, 158; Newman
1925, 476 {przyp. 56}, 486; Snavely 2007, 1082).
Wszystkie komentarze biblijne Zwingliego ukazywały się w Zurychu u Christopha Froschauera (ok. 1490-1564). Niektóre z nich (Gen
1527, Ex 1527, Cor 1528, Phil 1531, Iac 1533) wychodziły w postaci
druków o niewielkich rozmiarach in octavo (ok. 14-16 cm), a nawet
in 16° (Ps 1532 – 11 cm), a inne (Is 1529, Ier 1531, ANT 1539) w formie pokaźnych kilkusetstronicowych woluminów in folio (30-31 cm).
Jak wynika z powyższych opisów opartych na stronach tytułowych
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i zawartości tych książek, nie wszystkie one stanowiły samodzielne
prace Zwingliego. Były sporządzane w oparciu o notatki studentów
słuchających reformatora ‘prorokującego’, a opracowane i wydawane
przez Leo Juda i Kaspara Megandera. Zwingli osobiście przygotował
tylko komentarz do Izajasza i Jeremiasza oraz napisał wprowadzenie
do Gen 1527. O naturze tych prac świadczą nadawane im tytuły: Farrago annotationum [mieszanina/konglomerat not komentarzowych],
Complanationis [złagodzenia – w znaczeniu wyjaśnień usuwających
trudności w zrozumieniu], Annotatiunculae [krótkie noty/komentarze], Brevis et luculenta […] expositio [krótki i błyskotliwy/znakomity
wykład]. Komentarze są zbiorami uwag i refleksji do wybranych miejsc
tekstu i w większości sprawiają wrażenie notatek, z których dopiero należałoby zredagować systematyczny komentarz (por. Snavely 2007, 1082).
Wyjątek stanowi tu Iac 1533 oraz Is 1529 i Ier 1531, gdzie wyjaśnienia
są o wiele obszerniejsze. Taki sposób komentowania Biblii zapożyczył
Zwingli od Erazma z Rotterdamu (zob. Büsser 1989, 184).
Dla przykładu niżej podano wybrane komentarze do Rdz 1:
w. 2:
Tenebrae erant super Abyssum.
Na marginesie: thohu et vohu
Expositio est illarum dictionum whbw wht. Reddit enim Moses rationem,
cur terra, hoc est Moles illa, fuerit vacua et inanis, seu (ut Graeci habent)
ἀόρατος καὶ ἀκατασκεύαστος invisibilis et incomposita seu imparata.
Nam tenebrae erant super abyssum. Moles ergo erat rudis, indigesta,
obscura.

w. 3:
Et dixit Deus. Dicere Dei, velle Dei est, operari est: quasi dicat Moses,
Voluntatem suam Deus externa operatione prodidit. Atque quae dixit,
statim facta, et dicto absoluta sunt. Nam mox sequitur.
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w. 8:
Na marginesie: schamaim
~ymv, quae vox sonat quod aqua. Unde forsitan non temere philosophi
existimari possunt coelo suo crystallino mutuatiesse nomen. Vocatur
autem extensio illa, aqua, metonyinicos, quod aquas ab aquis dividat.

Wyrywkowy charakter komentarza dobrze ukaże przykład. Do 3 rozdziału Listu do Filipian, który liczy 21 wersetów (zgodnie ze współczesnym podziałem), Zwingli napisał 21 not komentarzowych (osiem i pół
strony w formacie octavo) do następujących miejsc i w następującej
kolejności:
w. 1: Gaudete in domino;
w. 3: Circumcisio;
w. 2: Videte concisionem;
w. 3: Nos sumus circumcisio qui spiritu Deum colimus;
w. 5: Iuxta legem Pharisaeus;
w. 4: Si quis fiduciam in carne habet;
w. 7: Quae mihi erant lucra;
w. 9: Non habens meam iustitiam;
w. 10: Potentiam resurrectionis;
w. 10: Dum conformis fio morti eius;
w. 11: Pertingam ad resurrectionem mortuorum;
w. 12: Non quod apprehenderim;
w. 13: Ea quae a tergo sunt obliviscens;
w. 14: Ad palmam supernae vocationis;
w. 15: Quotquot perfecti sumus;
w. 15: Si quid aliter sentitis;
w. 17: Imitatores mei;
w. 18: Saepe dixi;
w. 18: Inimici crucis Christi;
w. 19: Gloria in dedecore;
w. 20: Nam nostra conversatio in coelis est.

Jak widać, komentarz ten, choć nie ma charakteru ciągłego, pokrywa
dużą część rozdziału. Zostały w nim omówione wybrane wyrażenia z 17
na 21 wersetów. Jak już to zaznaczono wyżej, o wiele szczegółowsze
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i obszerniejsze są noty w komentarzach do Izajasza, Jeremiasza, czy czterech Ewangelii.
Z dzisiejszego punktu widzenia, zuryskie komentarze wykazują wiele
cech nowoczesnej metody egzegetycznej. Jak to powiedziano już wyżej,
najpierw Zwingli poszukiwał sensu wyrazowego tekstu, który był dla
niego podstawowym sensem Pisma oraz nośnikiem jego jasności i mocy
(zob. Opitz 2008, 423; Snavely 2007, 1085).
Zgodnie ze swoimi zasadami podczas ‘prorokowania’ obficie posługiwał się językami oryginalnymi Biblii, co znalazło odzwierciedlenie również w drukowanych komentarzach, gdzie często pojawiają się słowa lub
zwroty zapisane po hebrajsku, aramejsku i grecku. Generalnie pracował
on na tekstach oryginalnych, które dla celów wykładu tłumaczył w całości
lub we fragmentach na łacinę. Korzystał z Biblii hebrajskiej, Septuaginty,
Wulgaty, Targumów oraz greckiego Nowego Testamentu. Porównywał
wersje, odnotowując różnice między nimi. Wiele słów hebrajskich zapisanych kwadratowym alfabetem znajduje się również w komentarzach do
Nowego Testamentu, gdyż reformator często odwoływał się do cytatów
ze Starego Przymierza w ich oryginalnej formie (np. Cor 1528, 7, 19, 97,
102, 111, 139, 145, 189; Iac 1533, 12v, 16v, 22v, 27v; Phil 1531, B4r; ANT
1539, 365 i wiele innych). Prawidłowo również identyfikował i wyjaśniał
hebraizmy (np. ANT 1539, 119, 139, 141, 554). Odwoływał się także do
języka arabskiego i syryjskiego (np. Ex 1527, 93; Is 1529, CLXVIII {drugiej paginacji}; Ier 1531, CXLVII). Jego komentarz ma w dużej mierze
charakter filologiczny. Angażuje on maksymalnie swoją znajomość języków biblijnych, aby dotrzeć do sensu wyrazowego (por. Newman 1925,
476). Wielokrotnie analizuje zjawiska gramatyczne oryginalnego tekstu
Biblii57. Dyskutuje na temat masoreckiej wokalizacji (Is 1529, *3v-4v). Jest
zaznajomiony z systemem hebrajskich akcentów (np. Is 1529, IX, LIX,
LXII, XCV, CXVIII {drugiej paginacji}).
57
Np. formy hebrajskich czasowników (Gen 1527, 60, 165, 270; Ex 1527, 139, 142),
rodzaje hebrajskiego spójnika waw (Gen 1527, 43; Is 1529, LXIII, LXX, LXXI, CVIII
{drugiej paginacji}; Ier 1531, XCIX).
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Jaki był stosunek reformatora do poszczególnych wersji Biblii? Najprawdopodobniej miał do dyspozycji Poliglotę Compluteńską, która
dla Starego Testamentu zawierała tekst hebrajski, Septuagintę, Wulgatę
i Targumy, a dla Nowego tekst grecki oraz Wulgatę (zob. Newman 1925,
487)58. We własnej bibliotece posiadał wydanie Księgi Psalmów wydrukowane w Paryżu w 1513 roku przez Henri’ego Estienne’a, zawierające
pięć łacińskich wersji – tzw. Psalterium quincuplex, a przygotowane
przez Jacquesa Lefèvre d’Étaples (ok. 1460-1536)59 oraz tzw. Psalterium
octaplum w opracowaniu Agostino Giustiniani’ego (1470-1536) i wydrukowane w Genui w 1516 roku przez Niccolò Giustiniani’ego i Pietro
Porro60. Jeśli chodzi o psalmy, to reformator posiadał także In septem
psalmos poenitentiales hebraicos interpretatio wydaną w 1512 roku przez
Thomasa Anshelma (ok. 1465-1523) w Tybindze. Był to rodzaj ćwiczeń
z języka hebrajskiego przygotowany przez Reuchlina dla osób uczących
się języka (Leu, Weidmann 2106, 62, 98-99 {poz. 27}). Podczas dysput
miał zawsze pod ręką Wulgatę oraz wersje oryginalne61. Posiadał własny
58

78-79.

Na temat samej poligloty zob. Marcos Fernández 2017, 3-18; Pietkiewicz 2016,

Druk zawierał pięć wersji Psałterza: Psalterium romanum – najstarszą wersję
św. Hieronima; Psalterium gallicanum – Hieronimowy przekład z Septuaginty, który
wszedł do tradycyjnych wydań Wulgaty; Psalterium hebraicum – Hieronimowy przekład
na podstawie tekstu hebrajskiego; Psalterium vetus – przed-Hieronimowa wersja (tzw.
Vetus Latina); Psalterium conciliatum – Psalterium gallicanum zmodyfikowany przez
Jacquesa Lefèvre’a d’Étaples. Teksty biblijne tej edycji były zaopatrzone w zwięzłe komentarze autorstwa Lefèvre’a d’Étaples. Zob. Leu, Weidmann 2106, 61-62, 99-100 (poz.
28).
60
Wydanie to zawierało: wersję hebrajską, grecką, arabską, aramejską, trzy wersje
łacińskie, ósma kolumna zawierała wyjaśnienia trudniejszych słów. Zob. Leu, Weidmann
2016, 62-63, 100 (poz. 29).
61
Podczas pierwszej dysputy z 29 I 1523 r. Zwingli powiedział: „Teraz w końcu,
ponieważ wspomniano o sędziach, co do których mój Pan Wikariusz uważa, że nie da się
ich znaleźć poza uniwersytetami, ja mówię, że mamy tutaj nieomylnych i bezstronnych
sędziów, to znaczy Pismo Święte, które ani nie kłamie, ani oszukuje. Mamy je tutaj
po hebrajsku, grecku i łacinie” [„Nun zum letsten, so fürgewendt wirt der richter halben,
die min herr vicarius usserhalb der hohen schuolen nitt vermeint ze finden, sag ich:
Wir haben hie unfälich unnd unparthysch richter, namlich götliche gschrifft, die nitt
59
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egzemplarz Wulgaty, przechowywany dziś w Bibliotece Kantonalnej
w Aaru (sygn. RarF 17), było to wydanie wydrukowane najprawdopodobniej w 1479 roku przez Johannesa Amerbacha (ok. 1440-1513) w Bazylei (Leu, Weidmann 2016, 97 {poz. 24}; Potter 1994, 35). W prywatnych
zbiorach posiadał także Biblię łacińską wydaną w Lyonie przez Jacquesa
Mareschala (ok. 1475-1529/1530) w 1519 roku, której, ze względu na jej
niewielki format (in octavo), używał podczas kazań i w podróży (Leu,
Weidmann 2016, 65, 97 {poz. 25}). Z Wulgaty korzystał bardzo często,
porównywał ją z innymi wersjami, podchodził do niej krytycznie i polemizował z jej wariantami zarówno na poziomie filologicznym (głównie problem hebrajskiej wokalizacji), jak i teologicznym. Niewątpliwie
w jego krytyce Wulgaty pewną rolę odegrały względy wyznaniowe, gdyż
Kościół katolicki na niej właśnie opierał swoje nauczanie i praktyki,
które Zwingli kwestionował. Wyżej więc cenił wersje oryginalne jako
bardziej użyteczne dla rewizji doktryny. Znana jest jego wypowiedź na
temat Wulgaty z pierwszej dysputy zuryskiej:
Jednak jak Hieronim Pismo przekręca o wzywaniu albo o wstawiennictwie świętych, jak on potem poza tym często czyni, to jest tym wszystkim
wiadome, którzy Hieronima z dobrym osądem czytają62.

Wymienione wyżej edycje Biblii z pewnością nie wyczerpują zestawu
wykorzystywanych przez reformatora wersji. Nie wszystkie bowiem
kan lügen noch trügen. Dieselbigen haben wir zegegen in hebreischer, kriechischer
und latinischer zungen”] (Z 1, 497-498). Lub w innym miejscu tej samej dysputy: „Jeśli
pomyliłem się i mylę się teraz, mogę zostać lepiej pouczony, ponieważ leżą tu Biblie po
hebrajsku, grecku i łacinie” [„ob ich villicht geirt hette und irte, eins besseren underwyßt wurde, so doch hie zügen: die biblia in hebreischer, kriechischer und latinischer
sprachen, ligen”] (Z 1, 507).
62
„Doch wie Hieronymus die geschrifft von anrueffung oder fürbitt der heyligen
büget, wie er dann sunst offt thuot, das ist allen denen ze wissen, die Hieronimum mit
guotem urteil lesend” (Z 1, 539). Zob. inny przykład krytyki Hieronima: „Hieronymus
aut est halucinatus, quum Hom dicit esse locum: aut sua tempestate in exemplaribus
Ebraicis ~hb scriptum reperit” (Gen 1527, 132). Por. Newman 1925, 459-461.
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książki należące do jego zbiorów zachowały się do dziś. Na pewno posiadał on różne wersje niemieckie, których egzemplarze także zaginęły (zob. Leu, Weidmann 2106, 64-65). Mógł również posługiwać
się księgami wypożyczanymi. Na podstawie źródeł można stwierdzić,
że używał Biblii hebrajskiej wydrukowanej przez Daniela Bomberga
(ok. 1470/1480-1549) w 1521 roku, niemieckiego przekładu proroków
w tłumaczeniu anabaptystów, Ludwiga Haetzera (1500-1529) i Hansa
Dencka (1495-1527) (wyd. z Wormacji z 1527 r.) oraz Nowego Testamentu w przekładzie Lutra (Leu, Weidmann 2016, 186-187 {poz.
A16-A18}).
Na pewien sceptycyzm Zwingliego w stosunku do Wulgaty wpływ
miały również jego studia nad Septuagintą, którą cenił wyżej niż wersję
Hieronima. Posiadał on Biblię grecką zawierającą Septuagintę i Nowy
Testament przygotowaną przez Aldusa Manutiusa (ok. 1452-1515),
a wydrukowaną w Wenecji w 1518 roku przez Andrea Asolano (Leu,
Weidmann 2016, 64, 98 {poz. 26}; zob. Newman 1925, 461; por. Pietkiewicz 2016, 75). To właśnie Zwingli w ramach ‘prorokowania’ czytał, komentował i tłumaczył na łacinę fragmenty Starego Testamentu po grecku
(Leu, Weidmann 2016, 65). Bardzo często odwoływał się do Septuaginty
w swoich komentarzach (zob. np. Gen 1527, 5, 38, 40, 74, 75, 107, 117,
118; Is 1529, s. XII, XXI, XXIII, XXIX {drugiej paginacji} i wiele innych
we wszystkich komentarzach do Starego Testamentu), a w Praefatio do
Is 1529 (Is 1529, *3r-v) poświęcił ponad jedną stronę drobnego druku
w formacie folio na wyjaśnienie znaczenia Biblii po grecku. Czasami,
w konkretnych przypadkach, uważał ją za najlepszą wersję, ale również
dostrzegał jej wady. Nie potrafił sobie wyobrazić studium Biblii bez
posługiwania się Septuagintą (zob. Is 1529, *3r; por. Newman 1925,
462), którą nieustannie porównywał z Biblią hebrajską i Wulgatą (Leu,
Weidmann 2016, 65): „Znalazłem bowiem w Septuagincie to, o czym,
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zdaje się, nie wiedział św. Hieronim, i przeciwnie – u św. Hieronima
wiele, czego tamci nie byli świadomi”63.
W podręcznej biblioteczce Zwingliego można znaleźć również komentarze biblijne Johannesa Oecolampadiusa do niektórych Proroków
(do Ag, Za, Ml, Dn); (Leu, Weidmann 2016, 100-101 {poz. 30-31}) oraz
Annotationes i Paraphrasis Erazma z Rotterdamu do listów św. Pawła
(Leu, Weidmann 2016, 123-124, {poz. 79-81}). Używał on również innych komentarzy autorstwa Lutra, Melanchtona i Oecolampadiusa (Leu,
Weidmann 2016, 208 {poz. A126}, 212 {poz. A15}, 214 {poz. A160},
215 {poz. A166}).
Jeśli chodzi o Nowy Testament, to wiadomo, że postarał się o egzemplarz Novum Instrumentum w opracowaniu Erazma z Rotterdamu
(wyd. 1 z 1516 r. in folio) i w 1517 roku przepisał z niego listy św. Pawła
oraz List do Hebrajczyków, tak, aby mógł nosić je ze sobą64. W swoich
prywatnych zbiorach posiadał drugie wydanie tej wersji z 1519 roku
(Leu, Weidmann 2016, 101 {poz. 32}).
Zwingli w swoich komentarzach uwzględniał żydowskie tło i hebrajski koloryt Nowego Testamentu, wyjaśniał żydowskie praktyki religijne
i idee (por. Newman 1925, 476). Studia starożytnej literatury greckiej
i łacińskiej wyrobiły w nim dużą sprawność w rozpoznawaniu i interpretowaniu stylistycznych i retorycznych figur, które występują również
w Biblii (zob. Potter 1994, 53). Bez trudu więc identyfikował i omawiał

„Inveniebam enim apud Septuaginta quae Hieronymus ignoravisse videbatur:
et contra apud Hieronymum multa, quae isti ignoraverunt” (Is 1529, *1r-v).
64
Zob. wypowiedź samego Zwingliego na ten temat: „Nam de me ipso coram deo
testor, euangelii vim atque summam cum Joannis ugustinique tractatuum lectione didici,
tum diligenti Graecanicarum Pauli epistolarum, quas hisce manibus ante undecim annos
exscripsi, quum tu annis iam octo regnes” (Z 5, 713-714); „besonders aus sorgfältigem
Studium der griechischen Briefe des Paulus, die ich mit eigener Hand vor elf Jahren
abgeschrieben habe” (Finsler, Köhler, Rüegg 1918, 694, za: Leu, Weidmann 2016, 39
{przyp. 84}). Zob. też Leu, Weidmann 2016, 39, 57, 61; Potter 1994, 50.
63
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takie zjawiska jak synekdocha, elipsa, metonimia, paragram, emfaza
i hiperbola65.
W swojej egzegezie odwoływał się również do gramatycznych i egzegetycznych prac rabinów, z tym, że można tu dostrzec pewną ewolucję. W Gen 1527 cytaty z rabinów nie pojawiają się wcale. Po raz
pierwszy można je znaleźć w Ex 1527 (zob. Ex 1527, 93). Nawet jeden
raz przywołał imiennie Dawida Kimchiego (1160-1235)66; (Ex 1527, 67;
zob. Newman 1925, 487). W tym samym komentarzu po raz pierwszy
zaczął cytować aramejskie Targumy (Onkelus Chaldaeus); (Ex 1527,
74, 104, 181, 211). Wiele odniesień do rabinów znajduje się w Is 1529,
szczególnie gdy Zwingli dyskutuje na temat wokalizacji hebrajskich słów
(np. Is 1529, CLXXIV, CCVII, LIX; por. Newman 1925, 484). Mniej
odwołań do rabinów znajduje się w Ier 1531 (np. Ier 1531, LXXVI,
LXXXVII, XCVII, C, CXXXIII, CLXI, CLXXXI; por. Newman 1925,
486). Reformator krytycznie podchodził do wykorzystywania źródeł
żydowskich, gdyż musiał sobie zdawać sprawę, że zbytnia zależność
od nich może skończyć się dla niego oskarżeniem o judaizację chrześcijaństwa (por. Newman 1925, 488).
Jeśli chodzi o czerpanie z dzieł rabinów oraz z Targumów, to Zwingli
korzystał z wydawanych drukiem komentarzy chrześcijańskich, które
obszernie cytowały działa rabinackie. Z pewnością należał tu komentarz
do Izajasza Johannesa Oecolampadiusa, o którym sam reformator wspomina w Praefatio do Is 1529 (Is 1529, *1v)67 i który często cytuje (np. Is
Zob. np. synekdocha: Gen 1527, 179, 192, 243, 279; elipsa: Ex 1527, 37, 52, Is
1529, XXXVII (drugiej paginacji); metonimia: Ex 1527, 58, 204, Is 1529, XLVII, XCVII
(drugiej paginacji); emfaza: Gen 1527, 317, Is 1529, CXLVII, CLIX (drugiej paginacji);
hiperbola: Gen 1527, 124, Is 1529, XLVI (drugiej paginacji); paronomazja: Is 1529,
CXXV, CXL, CCV (drugiej paginacji). Por. Newman 1925, 478.
66
Jest to jedyny przypadek imiennego cytowania rabina w egzegetycznych pracach
Zwingliego.
67
Chodzi tu o dzieło pt. In Iesaiam prophetam Hypomnematōn, hoc est, Commentariorum, Ioannis Oecolampadii Libri VI (Oecolampadius 1525). Por. Newman 1925,
482-483.
65
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1529, XXV, XLV, LIV, LXVII, LXXVII {drugiej paginacji}; por. Newman
1925, 484). Korzystał on również z pomocy zuryskich hebraistów: Konrada Pellikana i Leo Juda (zob. Is 1529, *2v; por. Newman 1925, 480,
482-483, 487-488). W pracach nad Ier 1531, oprócz Pellikana i Juda,
pomagał mu ponadto Andreas Karlstadt (Ier 1531, CXC). W pracach egzegetycznych Zwingli odwoływał się imiennie m.in. do Guillaume’a Budé
(1467-1540), Erazma z Rotterdamu, Filipa Melanchtona, Wolfganga
Capito (1478-1541), Martina Bucera (1491-1551) i Heinricha Bullingera (1504-1575); (np. Is 1529, XLV; Ier 1531, LXXX, CXLIV, CXLIX).
W pracach Zwingliego pojawiają się jeszcze inne źródła, np.: Antiquitates Iudaicae Józefa Flawiusza (37-94); (np. Gen 1527, 45, 100;
Ex 1527, 121; Is 1529, *3r; Ier 1531, CXVI), greckie wersje Akwili, Symmacha i Teodocjana (np. Is 1529, *3v).
Komentarze Zwingliego służyły dwom podstawowym celom praktycznym: z jednej strony dostarczał on pastorom filologiczno-egzegetycznego materiału dla przepowiadania, a z drugiej dążył do rewizji
doktryny (por. Newman 1925, 476, 484). Wykładając teksty Starego
Testamentu, poszukiwał on w nich uzasadnienia dla chrześcijańskiej
doktryny, często zestawiał teksty starotestamentowe z nowotestamentowymi (np. ukazywał obrzezanie jako zapowiedź i odpowiednik chrztu)
– a więc jego komentarze, również te do tekstów hebrajskich, posiadają
w pełni charakter chrześcijański. Newman uważa, że „Zwingli makes
prophetical passages the clue for expressing his views on Christian
doctrine” [Zwingli czyni prorocze fragmenty wskazówką do wyrażania swoich poglądów na temat doktryny chrześcijańskiej] (Newman
1925, 486, 493). I rzeczywiście, na przykład w samym komentarzu do
Jeremiasza można zaobserwować, w jaki sposób reformator wykorzystywał starotestamentowe teksty w celu wykładu typowo chrześcijańskich
prawd wiary dotyczących chrystologii czy Eucharystii (np. Ier 1531,
CXV, CXXXI-CXXXII, CXXXVIII-CLXXXIX; por. Newman 1925,
486). Dość często również polemizował w nich ze swoimi przeciwnikami, szczególnie katolikami i anabaptystami (zob. np. Ex 1527, 41; Is
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1529, XXXVI, LIV, CXX {drugiej paginacji}; Ier 1531, LXXXVII; ANT
1539, 6, 87).
Przekłady biblijne
Podstawą zuryskiej Reformacji był tekst Biblii, którą powinien był
studiować, znać i przepowiadać każdy kaznodzieja. Zwingli kładł duży
nacisk na to, aby każdy pobożny chrześcijanin, a tym bardziej kaznodzieja, posiadał wydanie Pisma Świętego po łacinie lub niemiecku.
Podczas pierwszej zuryskiej dysputy, 29 stycznia 1523 roku, powiedział:
Dlatego chciałbym napomnieć wszystkich księży, którzy pracują u moich panów w Zurychu albo w ich posiadłościach, aby czytali z pilnością
i sumiennością boskie Pisma, a w sposób szczególny ci, którzy są kaznodziejami i kierownikami dusz, niech każdy z nich kupi sobie Nowy
Testament po łacinie lub po niemiecku, jeśli nie rozumie łaciny lub
nie jest w stanie jej tłumaczyć. Choć ja również nie wstydzę się czytać
czasami po niemiecku, w celu łatwiejszego wykładu. Niech rozpocznie
najpierw od Ewangelii św. Mateusza, szczególnie od rozdziałów V, VI
i VII. Następnie niech czyta pozostałe Ewangelie, tak aby mógł wiedzieć,
co one piszą i mówią. Następnie powinien wziąć Dzieje Apostolskie,
później listy św. Pawła, ale jako pierwszy do Galatów. Następnie list
św. Piotra i pozostałe boskie teksty. W ten sposób szybko może uformować w sobie prawe życie chrześcijańskie i stać się sprawniejszym
w lepszym nauczaniu tego również innych. Następnie niech pracuje
ze Starym Testamentem, z prorokami i innymi księgami Biblii, które,
mam nadzieję, niebawem ukażą się w druku po łacinie i niemiecku.
Niech kupi sobie te książki, a nie sofistyczne i inne próżne pisma, w tym
dekrety i dzieła papistów, niech mówi i głosi ludowi świętą Ewangelię,
napisaną przez czterech ewangelistów i apostołów tak, iż w ten sposób
lud stanie się bardziej ochoczy i zdolny do prowadzenia spokojnego
chrześcijańskiego życia68.
„Deßhalb will ich ermant haben alle die priester, so under minen herren vonn
Zürich oder in iro lantschafft verpfruendt sind, das ein yetlicher sich flyß unnd arbeit, die
göttlich geschryfft zuo lesen, unnd insunder die, so prediger unnd seelsorger syent, kouff
ein yeder ein nüw testament in latin oder in tütsch, wo er das latinnitt recht verstuend
oder ußlegen möchte. Dann ich mich ouch nitt schäm, das tütsch zuo zyten ze lesen
68
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Jak widać, sprawą ważną i naglącą dla reformacji zuryskiej było
przygotowanie i wyprodukowanie odpowiedniej liczby wydań Biblii
po niemiecku (tzw. Züricher Bibel) i po łacinie (tzw. Biblia Tigurina),
w tym również tanich edycji w poręcznych formatach, które byłyby
łatwo dostępne nawet dla osób ubogich.
Przekładem Biblii na język niemiecki, który w tym czasie odnosił
największe sukcesy, było tłumaczenie Marcina Lutra. We wrześniu 1522
roku ukazało się w Wittenberdze pierwsze wydanie Nowego Testamentu
(tzw. Septembertestament), po nim w grudniu wydanie drugie (tzw.
Dezembertestament). Przygotowanie tekstu Starego Testamentu zajęło
Lutrowi o wiele więcej czasu. Tłumaczenie ukazywało się stopniowo
w częściach: Pięcioksiąg w 1523 roku, księgi historyczne i poetyckie oraz
oddzielnie Psałterz w 1524 roku, Prorocy (w poszczególnych tomach)
do 1532 roku, apokryfy w latach 1529-1533, cała Biblia w 1534 roku
(zob. Pietkiewicz 2016, 87-88). Ten właśnie przekład wykorzystali zuryscy prorocy do własnych celów. Z inicjatywy Zwingliego już w połowie
lat 20-tych w Zurychu rozpoczął się druk Biblii Lutra przerobionej na
Swyzerdeutsch i Oberdeutsch, którą wydawano w częściach (Züricher
Bibel). Nowy Testament ukazał się w 1524 roku w Zurychu trzy razy:
in 4° u Hansa Hagera (NTH 1524) oraz u Christopha Froschauera in 8°
(NTF 1524) i in folio (Nowy Testament z B 1524-1529). Rok później Froschauer wydrukował jeszcze raz Nowy Testament in 8° (VD 16 B 4365).
vonn wegen lichtlicher dargebung. Fach einer an ze lesen am ersten das euangelium
Mathei, insunders das 5., 6. und 7. capitel. Darnach leß er die andern euangelisten,
daß er doch weyßt, wovonn sy schryben oder sagen. Nach dem nemm er für sich acta
apostolorum. Darnach epistolas Pauli, sunder am ersten ad Galathas. Nach dem sant
Peters epistel und ander götliche geschrifft. So mag er lichtlich ein rechts christlichs
leben in sich bilden, geschickter werden, die ander ouch des baß zuo leren. Darnach
schickt sich einer in das alt testament, in die propheten unnd ander buecher der bibly
vergriffen, welche, als ich vernimm, bald durch den truck latin und tütsch ußgon sol.
Sölich buecher kouff einer unnd laß der andren Sophisten oder leerer gschrifft, ouch
das decret unnd papistenwerck underwegen, sag unnd predige dem volck das heylig
euangelium durch die vier euangelisten und aposteln verschriben, so wirt das volck des
geneygter und geschickter, ein fridsams christlichs leben zuo fueren” (Z 1, 562-563).
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W 1525 roku wyszły trzy części Starego Testamentu in folio w Swyzerdeutsch: Pięcioksiąg (z kartą tytułową dla całości Starego Testamentu; fot.
10); księgi historyczne (Joz, Sdz, Rt, 1-2 Sm, 1-2 Krl, 1-2 Krn, Ezd, Neh,
Est); księgi mądrościowe (Hi, Ps, Prz, Koh, Pnp) i Psalmy. Na pierwszego
marca 1529 roku datowany jest zbiór Proroków w tym samym formacie,
stanowiący komplet z poprzednimi trzema częściami (fot. 11). Jako że
Luter nie skończył jeszcze swojego przekładu Proroków, tę część Biblii
przełożyli zuryscy kaznodzieje („durch die Predicanten zuo Zürich in
Tütsch vertolmätschet”). Ostatnią część Starego Testamentu (również
in folio – do kompletu) stanowił zbiór apokryfów (3-4 Ezd, Tb, Jud, Ba
z Listem Jeremiasza, Mdr, Syr, 1-3 Mch, dodatki do Dn, rozdz. 13 i 14)69,
przetłumaczonych przez Leo Juda („durch Leo Lud vertütschet”), który
jest datowany na 6 marca 1529 roku. Do kompletu pasował jeszcze Nowy
Testament z własną kartą tytułową i datą na końcu druku: 1 sierpnia
1524 roku. W ten sposób z sześciu części można było już w 1529 roku
skompletować całość Biblii in folio (przykład takiego egz.: B 1524-1529).
Równolegle Froschauer wydawał w częściach Biblię in 16° w Oberdeutsch. Z tej serii udało się odnaleźć: Pięcioksiąg, datowany na 1527
rok (ATP 1527), ze stroną tytułową dla całości Starego Testamentu;
księgi historyczne, zapewne z tego samego roku (ATH 1527); Proroków
z 1529 roku (Proph 1529in16); apokryfy (Apokr 1529), które w katalogu
Zentralbibliothek Zürich są datowane na 1529 rok (na druku brak daty)
oraz Nowy Testament z 1527 roku (NT 1527). Należy więc przypuszczać,
że również in 16° została wydana cała Biblia.
Zbiór apokryfów był poszerzany w kolejnych wydaniach i zmieniano w nim
kolejność ksiąg. W B 1531 kolejność jest następująca: 3-4 Ezd, Mdr, Syr, Tb, Ba z Listem
Jeremiasza, Jdt, dodatki do Est, 1-3 Mch, Dn 13, Dn 14; w B 1534: 3-4 Ezd, Mdr, Syr,
Tb, Ba z Listem Jeremiasza, Jdt, dodatki do Est, Dn 13, Dn 14, 1-3 Mch. Zmieniało się
również miejsce zamieszczania tego zbioru: w B 1524-1529 zostały one wstawione przez
introligatora na końcu Starego Testamentu (zbiór mógłby stanowić również osobny tom,
gdyż posiada własną kartę tytułową i niezależną numerację kart); w B 1530 apokryfy
zostały wydrukowane po Nowym Testamencie; w B 1531 i B 1534 znajdują się one
na końcu pierwszej części, a więc po księgach historycznych.
69
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Istnieją także egzemplarze wydania Biblii w częściach in 8° również
w Oberdeutsch. Z tej serii udało się odnaleźć tom zawierający Proroków
(Proph 1529in8) oraz Nowy Testament (NT 1528 – egz. bez karty tytułowej, rok druku niepewny). Katalog VD 16 notuje jeszcze z tej serii:
apokryfy z 1529 roku (VD 16 B 4009) oraz Nowy Testament z 1529
roku (VD 16 B 2685)70.
W 1530 roku ukazała się pierwsza kompletna Züricher Bibel po niemiecku w poręcznym formacie octavo drukowana w jednym tomie
w sposób ciągły (B 1530). Apokryfy umieszczono w niej na samym
końcu, a więc po Nowym Testamencie. Wydanie z 1531 roku in folio (B
1531; fot. 12) było podzielone na dwie części – każda z własną numeracją kart. Pierwsza zawierała Pięcioksiąg, księgi historyczne i apokryfy,
a druga resztę tekstu. Dla tego wydania na nowo przetłumaczono księgi
poetyckie Starego Testamentu łącznie z Psałterzem. Ta edycja stała się
tekstem standardowym. Już po śmierci Zwingliego w 1534 roku ukazała
się kolejna edycja całej Biblii w dwóch częściach in 4° (B 1534).
Louis I. Newman, badacz dorobku Zwingliego, uważa, że przekłady Biblii były „a crowning achievement of the Zwingli Reformation”
[ukoronowaniem Reformacji Zwingliego] (Newman 1925, 506). Kto
pracował nad przygotowaniem do druków tych wydań Biblii? Inicjatorem, siłą napędową i częściowym wykonawcą tych prac był sam Zwingli,
który osobiście odpowiadał za przygotowanie tekstu Izajasza, Jeremiasza
i Lamentacji. Nad przekładami pracowali również inni wybitni hebraiści
i grecyści należący do zuryskich proroków. Karta tytułowa zbioru pism
prorockich (Proph 1529in8; Proph 1529in16) jako autorów przekładu
podaje „die Predicantenn zuo Zürich” (zob. wyżej). Na pewno był to
Leo Jud, którego nazwisko pojawia się na karcie tytułowej apokryfów
i zapewne Konrad Pellikan. Niektórzy do tego grona zaliczają również Johannesa Oekolampadiusa, Johanna Böschensteina, Jakobusa
70
Ze względu na brak dostępu do Nowego Testamentu z 1529 r. nie udało się
porównać go z NT 1528.
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Ceporinusa, Heinricha Bullingera i Theodora Biblandera, choć można
mieć przy tych nazwiskach pewne wątpliwości związane z ich wiekiem
i miejscem zamieszkania w okresie prac nad Biblią (por. Friedman 1983,
31-33; Jones 1983, 69; Newman 1925, 506-507; Potter 1994, 241).
Oczywiście translatorskie osiągnięcia Zwingliego nie ograniczały
się tylko do prac nad wydaniem Biblii po niemiecku. Jak to pokazano
już wyżej („Komentarze biblijne”), komentarze reformatora zawierały
kompletne tłumaczenia na łacinę Księgi proroka Izajasza (Is 1529), Księgi proroka Jeremiasza (Ier 1531), Księgi Psalmów (Ps 1532) oraz Listu
Jakuba (Iac 1533). Z tym, że przekład Listu Jakuba wydany już po śmierci
Zwingliego przez Leo Juda, prawie identyczny z BTig 1543, raczej nie
jest dziełem Zwingliego. Reformator przetłumaczył także na język niemiecki Księgę Psalmów, która zachowała się w jego rękopiśmiennym
autografie (zob. Opitz 2008, 422)71.
Środowisko zuryskich teologów, w którego tworzeniu decydującą
rolę odegrał Zwingli, wspólnym wysiłkiem dokonało również przekładu
całej Biblii z języków oryginalnych na łacinę, która ukazała się w 1543
roku (BTig 1543; fot. 13), dwanaście lat po śmierci reformatora. Biblia
ta znana jako Biblia Tigurina nosi tytuł: Biblia Sacrosancta Testamenti
Veteris et Novi, e sacra Hebraeorum lingua Graecorumque fontibus, consultis simul orthodoxis interpretibus religiosissime translata in sermonem
Latinum, authores omnemque totius operis rationem ex subiecta intelliges
praefatione. W swoich pracach translatorskich tłumacze i redaktorzy
tego dzieła szeroko korzystali z gramatyków i komentatorów żydowskich. Niewątpliwie kluczową rolę w powstaniu przekładu odegrał Leo
Jud (1482-1542), który ukazania się dzieła nie doczekał, ale nie był on
jedynym jej tłumaczem. Praefatio do tej edycji, autorstwa Pellikana
(BTig 1543, α2r-6v), wymienia całe grono współpracowników: Theodora
Tekst przekładu został opublikowany w S 5, 298-482. Zob. również Egli 1900,
155-157; Newman 1925, 480. Informację o przekładzie przez Zwingliego Psałterza
podaje również Bullinger: „Er vertollmetscht den Psalter in Tütsch, und prediget inn
zuo dem Frowen Münster an den Frytagen” (HBRG 30).
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Bibliandera, Konrada Pellikana, Petera Cholinusa (1528-1588), którzy
pracowali nad Starym Testamentem, oraz Erazma z Rotterdamu i Rudolfa Gualterusa (1519-1586) – tłumaczy Nowego Testamentu (zob.
Jones 1983, 49-50; Newman 1925, 505-508)72. Expositio ad Lectorem
Christianum napisał Heinrich Bullinger – następca Zwingliego (BTig
1543, β1r-γ4v).
Zakończenie
Oceniając działalność Zwingliego jako XVI-wiecznego biblisty, należy podkreślić wagę jego dorobku zarówno w aspekcie ilościowym (blisko
1/3 całości jego pism wydanych drukiem to komentarze biblijne), jakościowym, jak i oddziaływania na jemu współczesnych i żyjących później.
Gruntowna znajomość języków biblijnych otworzyła przed Zwinglim
duże możliwości w zakresie stosowania metody filologicznej. Na uwagę
zasługuje również adaptacja Erazmiańskiej metody loci – jedno z najważniejszych narzędzi rewizji doktryny. Wypracowana przez Zwingliego
metoda wykładu Biblii – Prophezei, weszła na stałe do egzegetycznego
dziedzictwa chrześcijaństwa. Naśladowały ją inne ośrodki nauczające
w duchu Reformacji (Strasburg, Bazylea, Niderlandy, Anglia, Szkocja).
W egzegezie Zwingliego można zaobserwować cechy nowoczesnej
metody interpretacyjnej. Uznawał on konieczność krytycznego studium
Biblii, kładąc nacisk na posługiwanie się wersjami oryginalnymi, co
zakładało biegłość w zakresie języków biblijnych, badanie idiomów
i figur retorycznych oraz tła historycznego poszczególnych ksiąg. Posiadający gruntowne wykształcenie humanistyczne reformator był w stanie sprostać owym wyzwaniom. W tym aspekcie można go uważać za
jednego z prekursorów krytycznych studiów nad Biblią (por. Snavely
2007, 1085-1086).
Zwingliańska egzegeza stawiała sobie kilka celów. Po pierwsze,
w duchu erazmiańskim, dążyła do odnowy Kościoła i ówczesnego
72

Nie do końca jasna jest tu rola Erazma, który zmarł w 1536 r.
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społeczeństwa, do odnowienia duchowości, pobożności i moralności
poprzez czerpanie z Biblii – cele te zostały zrealizowane w sposób radykalny, raczej niezamierzony przez samego Erazma, w postaci Reformacji.
Ponadto uprawiane w Zurychu studia biblijne służyły reformacyjnej
rewizji doktryny oraz odnowieniu przepowiadania, które miało być
oparte na Biblii, głównie w jej oryginalnej formie.
Ogromną rolę w procesie zuryskiej Reformacji odegrały także przekłady biblijne na język niemiecki i łacinę, inicjowane, wspierane, a także
sporządzane przez reformatora. Warto podkreślić, że Zurych posiadał
nowy przekład całej Biblii na język niemiecki w 1529 roku, a więc na pięć
lat przed Wittenbergą, co miało ważne znaczenie dla samych działań
reformacyjnych. Fakt ten nie jest również bez znaczenia z punktu widzenia kultury i literatury krajów niemieckojęzycznych.
Szwajcarska Reformacja oparta na studium Biblii zapoczątkowana
przez Zwingliego, a kontynuowana przez Bullingera i Kalwina, wywarła
znaczący wpływ na ukształtowanie się współczesnego społeczeństwa
po obu stronach Atlantyku zarówno pod względem wyznaniowym,
jak i społeczno-politycznym.
Podsumowując działalność Zwingliego na polu XVI-wiecznej biblistyki, Iren L. Snavely Jr napisała:
W odróżnieniu do radykałów, którzy podążali za Duchem, czy luteran,
którzy trzymali się litery Pisma Świętego, Zwingli podkreślał znaczenie
Słowa i Ducha. Pismo – tłumaczył – jest jak jarzmo wołu, podczas
gdy Duch Święty jest jak zwierzę pociągowe, bez którego siły i ładunek
nie może zostać przesunięty73.

Niewątpliwie poszukiwanie równowagi między Literą a Duchem
w interpretacji słowa Bożego jest drogą godną docenienia, aczkolwiek

„Unlike the radicals, who followed the Spirit, or the Lutherans, who clung to
the letter of Scripture, Zwingli stressed the importance of Word and Spirit. Scripture,
he explained, is like the yoke of an ox, while the Holy Spirit is like the beast without
whose strength the burden cannot be moved” (Snavely 2007, 1084).
73
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w zwingliańskiej hermeneutyce na tym polu pojawiają się również pewne
problemy, które należy zasygnalizować.
Przyjęte przez reformatora zasady hermeneutyczne, odrzucające
zdecydowanie dotychczasowe autorytety, wskazujące właściwą drogę interpretacji Biblii, odznaczały się sporą dozą subiektywizmu i w pewnym
zakresie opierały się na osobistym doświadczeniu wewnętrznym, swego
rodzaju oświeceniu czy objawieniu, które miałoby być potwierdzone
przez duchowe odczucia (empfinden). Niewątpliwie taka hermeneutyka
była rezultatem osobistego wewnętrznego doświadczenia Zwingliego,
które sam opisał w Apologeticus Archeteles, a które było jednym z katalizatorów podjęcia przez niego rewizji doktryny, a tym samym rozpoczęcia
Reformacji w Zurychu. Taka hermeneutyka otworzyła Reformację na
głoszenie wielu różnych, a nawet sprzecznych interpretacji, które pociągały za sobą powstawanie nowych wspólnot kościelnych. Niewątpliwie
przyczyniła się także do powstania ruchu anabaptystycznego. W tym
kontekście należy przyznać rację George’owi R. Potterowi, biografowi
Zwingliego, który zjawisko to ukazuje jako pewnego rodzaju słabość
całej Reformacji:
Kto w dwudziestych latach XVI wieku miał stwierdzić, co oznaczają natchnione słowa – papież, biskupi, odrębne wspólnoty, rządy czy
pojedynczy człowiek przekonany, że pozyskał wewnętrzne olśnienie?
Właśnie na tej skale rozbił się statek Reformacji, a załoga przesiadła się
do szalup ratunkowych (Potter 1994, 191).

W praktyce uprawnienia do rozstrzygania o autentyczności interpretacji Biblii zostały przeniesione na zgromadzenie zuryskich proroków
oraz na Radę Miasta, czyli świecki organ władzy, który konsekwencje
tych rozstrzygnięć przeniósł na płaszczyznę sankcji prawnych z wyrokami śmierci włącznie.
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Fot. 1. Farrago annotationum in Genesim…, Ch. Froschauer, Tiguri 1527, karta tytułowa (egz.
Zentralbibliothek Zürich, sygn. Zwingli 80.1).
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Fot. 2a. Farrago annotationum in Genesim…, Ch. Froschauer, Tiguri 1527, 4 (egz. Zentralbibliothek Zürich, sygn. Zwingli 80.1).
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Fot. 2b. Farrago annotationum in Genesim…, Ch. Froschauer, Tiguri 1527, 5 (egz. Zentralbibliothek Zürich, sygn. Zwingli 80.1).

394

Rajmund Pietkiewicz

Fot. 3. In exodum alia farraginis annotationum…, Ch. Froschauer, Tiguri 1527, karta tytułowa
(egz. Zentralbibliothek Zürich, sygn. 5.268,2).
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Fot. 4. Complanationis Isaiae prophetae…, Ch. Froschauer, Tiguri 1529, karta tytułowa (egz.
Zentralbibliothek Zürich, sygn. Zwingli 89.1).
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Fot. 5. Complanationis Isaiae prophetae…, Ch. Froschauer, Tiguri 1529, I, przekład Iz 1 (egz.
Zentralbibliothek Zürich, sygn. Zwingli 89.1).
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Fot. 6. Complanationis Isaiae prophetae…, Ch. Froschauer, Tiguri 1529, VI drugiej paginacji,
komentarz do Iz 1 (egz. Zentralbibliothek Zürich, sygn. Zwingli 89.1).

398

Rajmund Pietkiewicz

Fot. 7a. Enchiridion psalmorum…, 27v, Ps 22 (21) (ezg. Zentralbibliothek Zürich, sygn. Zwingli
102.1).
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Fot. 7b. Enchiridion psalmorum…, 28r, Ps 22 (21) (ezg. Zentralbibliothek Zürich, sygn. Zwingli
102.1).
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Fot. 8a. Brevis et luculenta Huldrychi Zvinglii in epistolam beati Iacobi expositio…, Ch. Froschauer, Tiguri 1533, 6, komentarz do Jk 1 (egz. Zentralbibliothek Zürich, sygn. 3.105,6).
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Fot. 8b. Brevis et luculenta Huldrychi Zvinglii in epistolam beati Iacobi expositio…, Ch. Froschauer, Tiguri 1533, 7, komentarz do Jk 1 (egz. Zentralbibliothek Zürich, sygn. 3.105,6).
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Fot. 9. In evangelicam historiam de domino nostro Iesu Christo […] annotationes, Ch. Froschauer,
Tiguri 1539, karta tytułowa (egz. Zentralbibliothek Zürich, sygn. 6.25,3).
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Fot. 10. Das Alt Testament dütsch…, Ch. Froschauer, Zürich 1525, karta tytułowa do całości
Starego Testamentu (egz. Zentralbibliothek Zürich, sygn. Zwingli 309).

403

404

Rajmund Pietkiewicz

Fot. 11. Das Alt Testament dütsch…, cz. 4: Alle Propheten…, Ch. Froschauer, Zürich 1529, karta
tytułowa (egz. Zentralbibliothek Zürich, sygn. Zwingli 310).
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Fot. 12. Die gantze Bibel…, Ch. Froschauer, Zürich 1525, karta tytułowa (egz. Zentralbibliothek
Zürich, sygn. VIII bis 35).
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Fot. 13. Biblia sacrosancta Testamenti Veteris & Novi…, Ch. Froschauer, Tiguri 1543, karta
tytułowa (egz. Zentralbibliothek Zürich, sygn. Bibl 34: b).
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