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Modlitwy do BoŜej Opatrzności
O „świętej i osobliwej” BoŜej Opatrzności
w modlitewniku Złoty ołtarz z 1721 roku

Koniecznie jednak trzeba powiedzieć, Ŝe wszystko
poddane jest Boskiej Opatrzności, nie tylko to, co
ogólne, ale i to, co jednostkowe. [...] Skoro więc
Boska Opatrzność nie jest niczym innym jak
zamysłem prowadzenia rzeczy do celu [...], to
wszystko musi być poddane Boskiej Opatrzności
w takiej mierze, w jakiej uczestniczy w istnieniu.
(Św. Tomasz z Akwinu, Sth
I, q. 22, a. 2, c)

Kilka wstępnych ustaleń
W pierwszej księdze Pana Tadeusza Adama Mickiewicza jest następująca
scena: oto „ostatni w Litwie Woźny trybunału” późną porą:
[...] cicho wszedł do sieni,
Siadł przy świecy i dobył ksiąŜeczkę z kieszeni,
Która mu jak Ołtarzyk złoty zawsze słuŜy,
Której nigdy nie rzuca w domu i w podróŜy.
Była to trybunalska wokanda [...].
Komentując w przypisie ten fragment, Stanisław Pigoń wyjaśniał, Ŝe
Złoty ołtarzyk, bo ten element świata przedstawionego interesuje mnie
najbardziej, to „tytuł ksiąŜek do naboŜeństwa”1.
JuŜ sam fakt znalezienia się tego modlitewnika w epopei narodowej
czyni zeń przedmiot godny pieczołowitej uwagi. Choć Mickiewicz uŜył jego
tytułu zaledwie w porównaniu („trybunalska wokanda” jest j a k Ołtarzyk
złoty), wzmacniając sens przenośny poprzez zestawienie dwóch
przeciwstawnych rodzajów tekstów (świeckiego i religijnego), to jednak
poświadczył
jego
waŜność
dla
ówczesnych.
„KsiąŜeczka”
ta
w Mickiewiczowskiej narracji staje się przedmiotem symbolicznym wręcz,
stanowiącym element powszechnie zrozumiałego kodu religijno-kulturowego.
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Mickiewicz, Pan Tadeusz, oprac. S. Pigoń, Wrocław 1967, 74.

Pan Tadeusz nie jest jedynym utworem literackim, w którym
wzmiankowano o Złotym ołtarzyku. Pojawia się on w balladzie Ucieczka
Mickiewicza1 i w Beniowskim Słowackiego2. W wierszu Artura Oppmana List
z Sybiru3 i w Pamiętniku abpa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego wspominany
jest jako cenna pamiątka, jako relikwia po nieobecnych i po zmarłych4.

Czym był zatem ów Złoty
ołtarzyk, Ŝe znalazł tak
znaczący oddźwięk w
literaturze i, co
niepomiernie waŜniejsze,
przyczyniał się do
kształtowania wiary
wśród pokoleń Polaków?

Modlitewnik, pod tym tytułem, pojawił się w obiegu społecznym w roku
1795 za sprawą oficyny greckokatolickiej, „unickiej drukarni ojców
bazylianów”5.

1„–

«Mój kochanku, konia wstrzymaj! / Ledwie dosiedzę na łęku». / – «Moja luba, siodła imaj /
Prawą ręką – co masz w ręku? / Czy to worek do roboty?» / – «Nie, to jest Ołtarzyk złoty».
/«Nie czas wstrzymać, pogoń bieŜy, / Słyszysz pogoń, tętnią błonia; / JuŜ przed koniem
przepaść leŜy, / Rzucaj ksiąŜkę! puszczam konia». / Koń, jak gdyby zbył cięŜaru, / Przemknął
dziesięć sąŜni jaru” (A. Mickiewicz, Wiersze, red. L. Płoszewski i in, Warszawa 1949, 262).
2„Podziękowawszy więc Bogu, Ŝe tylko / Dostałem Złoty ołtarzykiem, który / KaŜdą klamerką
mię ukłuł jak szpilką; [...]” (J. Słowacki, Beniowski. Poema, w: tenŜe, Utwory wybrane, Warszawa
1965, t. I, 278).
3„Znalazłem na dnie kufra twój Złoty Ołtarzyk, / Tyś go włoŜyła, mamo! To mój relikwiarzyk! /
Schowałem go na sercu i chodzę z nim wszędzie! / Jak ty przeczułaś, mamo, czym mi tutaj
będzie / Ta ksiąŜka: jakby Ŝywą i drogą osobą! / Po polsku z nią jedynie rozmawiam –
i z sobą!” (A. Oppman (Or-Ot), Wybór poezji, Warszawa 1908, 81).
4„Rozwiązałem czerwoną chustkę. Była w niej ksiąŜeczka do naboŜeństwa Złoty Ołtarzyk.
Wziąłem ją w rękę, jako relikwię, bo nią podtrzymywała się przez lat czterdzieści wiara
biednego wygnańca. Odprawiłem Mszę św. za spokój jego duszy, a Złoty Ołtarzyk i po dziś
dzień dodaje mi siły, pociechy” (Znad Wołgi, w: X. S. P. M. [Ks. Postawka]. W ręce Ojca,
Warszawa 1931, 38, przedruk w: Miesiąc maj z błogosławionym Arcybiskupem Felińskim, red.
T. A. Frącek RM, T. K. Komar RM, Warszawa 2003, 162).
5Oficyna bazyliańska, powołana do przepowiadania Słowa BoŜego „pro lingua latina, polona et
ruthena”, załoŜona w 1695 roku, działała na mocy dekretu wydanego przez rzymską
Kongregację Propagandy Wiary, a jej działalność wspierała ustanowiona po Soborze
Trydenckim Kongregacja do Spraw Kościołów Wschodnich; zob.: M. Cubrzyńska-Leonarczyk,
Oficyna supraska 1695-1803. Dzieje i publikacje unickiej drukarni ojców bazylianów, Warszawa 1993,
7, 39 i in. Zob. takŜe: L. Abramowicz, Cztery wieki drukarstwa w Wilnie. Zarys historyczny (15251925), Wilno 1925, tu rozdz.: Drukarnie klasztorne. Bazyliańska (1628-1839), 74-79.

Stanowił
zmodernizowaną
pod
względem
językowym
i wydawniczym wersję bazyliańskiego modlitewnika Złoty ołtarz, wydanego po
raz pierwszy w roku 1721 w Supraślu – mieście przynaleŜącym wówczas do
Wielkiego Księstwa Litewskiego, do województwa trockiego, powiatu
grodzieńskiego, które było siedzibą archimandrii Zakonu Św. Bazylego
Wielkiego.
Obie ksiąŜki, opublikowane „z dozwoleniem zwierzchności duchownej”,
miały po kilka wydań, dzięki którym zdołały mocno zakorzenić się w polskiej
świadomości religijnej.
Modlitewnik Złoty ołtarz, wydawany w latach 1721, 1732 i 1760, przez
współczesnych badaczy jest zaliczany do tzw. druków supraskich, bezcennych,
niezwykle rzadkich zabytków piśmiennictwa polskiego1. Warto tu wspomnieć,
Ŝe Katalog druków supraskich odnotowuje zaledwie dwa egzemplarze
pierwodruku, z których jeden znajduje się w zbiorach Czapskich, włączonych
do Biblioteki Muzeum Narodowego w Krakowie, a drugi – w Bibliotece
Narodowej w Warszawie2.
Przedmiotem niniejszych rozwaŜań są „modlitwy o Boskiej
Opatrzności”, znajdujące się w źródłowym pierwodruku Złotego ołtarza z roku
17213.

„Ołtarz z modlitw wystawiony”
Abyśmy ustom naszym grzeszyć nie
pozwalali, ani w rzeczy przed Aniołem,
Ŝe nie masz prowidencji, nie mówili [...].
(Z Litanii o Boskiej Opatrzności)
Pełny tytuł modlitewnika, ułoŜony zgodnie z barokową konwencją,
brzmiał następująco:
Złoty Ołtarz wonnego kadzenia przed Stolicą BoŜą, to jest modlitwy rozmaite
Kościołowi Świętemu zwyczajne, które Duch gorący Panu Bogu na wonność
słodkości chwały jego ofiarować moŜe. Teraz powtórnie dla poŜytku wiernych
z dozwoleniem zwierzchności duchownej przedrukowane w Supraślu:
w drukarni WW. OO. zakonu Świętego Bazylego Wielkiego, kosztem Jerzego
Krakiewicza obywatela wileńskiego4.
ołtarzyk wydano w Supraślu w 1795 roku, a później w róŜnych drukarniach, m.in.
w Krakowie (1756), w Łowiczu (1809), w Wilnie w latach 1799, 1828, 1841, 1851, 1858,
w Warszawie w roku 1878.
2Biblioteka Narodowa, Dział Zbiorów Specjalnych, sygn.: XVIII.2.4154; zob.: M. CubrzyńskaLeonarczyk, Katalog druków supraskich, Warszawa 1996, poz. 46, 39.
3 Wszystkie cytaty, z uwspółcześnioną ortografią i interpunkcją, których lokalizację podaję
w nawiasach, pochodzą z tego wydania, z tomu pozostającego w zbiorach Biblioteki
Narodowej. Niekiedy tylko odwołuję się do Przedmowy, poprzedzającej wydanie z 1760 roku.
4Podaję za Katalogiem druków supraskich..., poniewaŜ w egzemplarzu BN brak karty tytułowej.
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Przytoczony
tu tytuł
.
motywowany jest Apokalipsą św.
Jana, której celem, jak stwierdził
współczesny biblista,
W.J. Harrington, było:
ukazanie działania
Opatrzności
BoŜej w dziejach1.
Chodzi o fragment relacjonujący
wizję otwarcia siódmej pieczęci,
po którym, jak mówi Księga: stało
się milczenie na niebie
jakoby pół godziny.
Alonso Cano, Wizja Jeruzalem Św. Jana
Ewangelisty (fragment)

W dalszej części objawienia prorok przywołuje taki oto obraz:
Anioł przyszedł i stanął przed ołtarzem, mając kadzielnicę złotą; i dano mu wiele
kadzenia, aby oddał z modlitw wszech świętych na ołtarz złoty, który jest przed stolicą
BoŜą. I wstąpił dym kadzenia z modlitw świętych z ręki anielskiej przed Boga1
Powołując się na tradycję rabinacką, egzegeci tłumaczą owe pół godziny
jako przerwę dla wysłuchania przez Boga płynących z ziemi modlitw świętych,
czyli modlitw chrześcijan, które na kształt wonnych kadzideł unoszą się ku
Bogu za pośrednictwem Anioła.

Modlitewnik Złoty ołtarz miał
więc wypełnić apokaliptyczne
„pół godziny” rozmaitością
„modlitw i naboŜeństw
chrześcijańskich”, by drogą Krwią
Chrystusową odkupiona dusza
chrześcijańska, jak głosiła
Przedmowa do wydania z roku
1760, zdołała dotknąć modlitwą
nieśmiertelnego, prawdziwego Boga,
który oŜywia duszę, bo źródłem wód
jest Ŝywych, wytryskującym do
Ŝywota.

Nie znamy autora (czy autorów) modlitewnika, tym samym nie wiemy,
kto ułoŜył cykl „modlitw o Boskiej Opatrzności”. Niemniej we wspomnianej
wyŜej Przedmowie ów autor zaznacza przecieŜ swoją obecność, kiedy mówi: ten
ołtarz z modlitw wystawiłem, przyjmijŜe [...] duszo chrześcijańska tę błahą mą pracę,
o to usilnie upraszam, abyś teŜ na mnie w modłach swych pamiętna była.
Problem autorstwa pośrednio rozwiązuje formuła uŜyta w innym
z supraskich druków, w Katechizmie albo nauce chrześcijańskiej (1768),
opatrzonego uwagą: „napisany przez pewnego kapłana bazyliana”. MoŜemy
odnieść ją równieŜ do autora „modlitw o Opatrzności”.
W Złotym ołtarzu z 1721 roku modlitwy te zebrane są w dwa cykle.
Pierwszy z nich, objęty na Ŝywej paginie tytułem Modlitwy o Boskiej Opatrzności,
stanowią cztery modlitwy:
- Litania o Boskiej Opatrzności z Pisma Świętego zebrana,
- Modlitwa na uproszenie zjednania we wszystkim woli naszej z Opatrznością
Boską, przeznaczona do odmawiania po Litanii,
- Modlitwa chorującego,
- Akty o Boskiej Opatrzności.
Na drugi cykl, umieszczony w dziale Godzinki i koronki na kaŜdy dzień,
przez cały tydzień, składają się:
- Godzinki o Boskiej Opatrzności (przeznaczone na poniedziałek),
- Modlitwa na uproszenie zjednania się we wszystkim woli naszej
z Opatrznością Boską, powtórzona - tym razem przeznaczona do
odmawiania po Godzinkach,
- Koronka o Boskiej Opatrzności,
- Pieśń o Boskiej Opatrzności (inc.: BoŜe Przedwieczny, BoŜe Niezmierzony).
Drugi blok zamyka się zatem na stronicach. 336-450. A zatem łącznie
modlitwy te obejmują ok. 25 stronic w modlitewniku liczącym 652 stronice.
Zajmują w nim poczesne miejsce, następując bezpośrednio po modlitwach
O Trójcy Przenajświętszej, podkreślając tym samym trynitarny charakter BoŜej
Opatrzności. Wszystkie wymienione modlitwy, choć w wersjach zmienianych,
pojawiają się równieŜ w wydaniach następnych zarówno Złotego ołtarza, jak
i Złotego ołtarzyka1.
Lektura wyŜej podanych tytułów przekonuje, Ŝe czcigodny mnichbazylianin budując „ołtarz z modlitw wystawiony”, zadbał o zróŜnicowanie
form gatunkowych. PosłuŜył się litanią, godzinkami, hymnami, koronką,
modlitewnym aktem i pieśnią.
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późniejszych wydaniach, jak na przykład w wydaniu z 1799, po Koronce zamieszczono
Modlitwę tę koronkę ofiarującą, zmniejszono liczbę zwrotek w „godzinkowych” hymnach,
zrezygnowano z powtórzenia Modlitwy na uproszenie zjednania się we wszystkim woli naszej
z Opatrznością Boską, natomiast w dziale Pieśni naboŜne rozmaite obok pieśni BoŜe Przedwieczny,
BoŜe Niezmierzony, pojawiają się nowe utwory (podaję incipity): Opatrzność Twoja, Opatrzny
Panie; Szczęśliwy, kogo Opatrzność Boska; Wszechmocna mego Opatrzności Boga i Sierota ja ej, mój
BoŜe (zob.: Złoty ołtarzyk [...] przedrukowany w Wilnie w Drukarni XX. Piarów, Roku Pańskiego 1799,
180-207, 547-555). Z kolei w innym wydaniu „modlitwy o Boskiej Opatrzności” następują
kolejno po sobie, poczynając od Godzinek (zob.: Złoty Ołtarzyk [...] przedrukowany w Wilnie
w Drukarni XX. Bazylianów Roku Pańskiego 1828, 156-178).

Odwołał się tym samym do form uświęconych tradycją Kościoła, bardzo
popularnych. Ich „staroŜytna” forma, skonwencjonalizowana pod względem
kompozycyjnym, była dzięki temu tym bardziej modlitewnie nośna.
W omawianym zbiorze najwaŜniejsze wydają się: Litania i Godzinki – jako
wprowadzające do poszczególnych cyklów modlitw. Są jakby streszczeniem
katechezy o „Bogu Opatrznym” w „Opatrzności niepojętym”, przekazanej
w Złotym ołtarzu.

„Strzeliste i niebo przenikające akty”
UŜycz łaski, abym mogła zawsze mieć
w oczach moich Opatrzność Twoją.
(Z Aktów o Boskiej Opatrzności)
Litania o Boskiej Opatrzności układem swoim przypomina Litanię do
Wszystkich Świętych. Jest obszerna, liczy niemal 50 rozbudowanych wersetów,
w których powtarzają się dwa elementy: inwokacja (BoŜe, któryś Twą / Twoją
Opatrznością...) i wezwanie błagalne: zmiłuj się nad nami, kończące werset1.
Między tymi stałymi elementami konstrukcji litanijnego wersetu pojawia się
zwięzłe przypomnienie wybranego epizodu z Ŝycia postaci biblijnej.
Przykładowo przytoczę wezwania, obrazujące proroka Eliasza:
BoŜe, któryś Twą Opatrznością Eliasza przy strumyku Karyth przez kruki
karmił, zmiłuj się nad nami [3Krl 17, 2-7];
BoŜe, któryś Twą Opatrznością bez uszczerbku mąki i oliwy Eliasza przez
niewiastę sareptańską karmił [tamŜe, 17, 8-16];
BoŜe, któryś Twą Opatrznością chleb Eliaszowi podpłomyczny posłał przez
Anioła [tamŜe, 19, 3-8] (s. 33).
Są takŜe wezwania, nawiązujące do wydarzeń z Ŝycia Pana Jezusa:
BoŜe, któryś pięć tysięcy męŜów piącią chleba i dwojgiem ryb Twoją
Opatrznością nakarmił [J 6, 1-15];
BoŜe, któryś cztery tysiące siedmią chlebów i trochą ryb Twoją Opatrznością
nakarmił [Mk 8, 1-10];
BoŜe, któryś Twą Opatrznością wodę w wino przemienił [J 2, 1-12] (s. 32).
Współczesny biblista, ks. Krzysztof Bardski, zauwaŜa Ŝe „Wiara Synów
Izraela oparta była nie na fundamentach filozofii, ale narracji historycznej”, i Ŝe
Biblia „chcąc mówić o BoŜej Opatrzności, [odwołuje się] do świadectwa
wydarzeń historycznych, przedstawionych w formie narracji”2.

1J.

Duchniewski, Litania, w: Encyklopedia katolicka, t. 10, Lublin 2004, 1238.
Bardski, Pequddah i episkopē w poszukiwaniu biblijnej terminologii dla BoŜej Opatrzności,
„Warszawskie Studia Teologiczne” t. 19, 2006, 65.
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Przykłady postaci biblijnych, podane w „modlitwach o Boskiej
Opatrzności”, pochodzą z róŜnych okresów historii świętej, a bieg ich Ŝycia
ukonkretnia istnienie „statecznej”, czyli nieprzerwanej i niezmiennej, opieki
BoŜej nad światem1.

Ów „zamysł prowadzenia rzeczy
do celu”, jak pisał św. Tomasz,
potwierdzają słowa innej spośród
modlitw, w której autor napisał:
BoŜe, któryś się na pokazanie chwały
Opatrzności Twojej głodnemu ludowi
izraelskiemu za Pasterza, Danielowi
za Obrońcę, Zuzannie za Opiekuna,
Tobiaszowi za Wodza, zaprzedanemu
Józefowi za Odkupiciela, trzema
Pacholętom za Zachowywaciela,
przychodniom, sierotom i wdowom
dał za Ojca, i chciałeś się stać
wszystko wszystkim1 [...] (s. 36).

Modlitwy te mocno podkreślają zasadność postawy zaufania do
Opatrzności. Słowami Modlitwy na uproszenie zjednania się we wszystkim woli
naszej z Opatrznością Boską człowiek mówi z przekonaniem:
Twoja albowiem sama Opatrzność [...] wszystko mile rozrządza i cokolwiek na
nas przepuszcza, lubo się to nam zda być przeciwne, jednak do dobrego ściąga się końca
(s. 37).
Wierzący człowiek wie doskonale, Ŝe zwycięstwo zła jest zawsze
pozorne. Przykładem – choćby postać patriarchy Józefa. W Litanii znalazło się
bowiem takie wezwanie:
BoŜe, któryś Józefa od braci zaprzedanego Twą Opatrznością w Egipcie
podwyŜszył i przez niego całemu Egiptowi chleb prowidował.

1W

piśmiennictwie polskim są publikacje, których autorzy dowodzą działania BoŜej
Opatrzności w dziejach narodu, dość wspomnieć abpa Z. Sz. Felińskiego Pod wodzą Opatrzności
(Kraków 1888) czy W. Bandurskiego „Ducha nie gaście”. Mowy i przemowy patriotyczne (Lwów
1908, 1911). O BoŜej Opatrzności w swoich pismach wzmiankuje abp Feliński (zob.: tenŜe,
Pamiętniki, oprac. E. Kozłowski, Warszawa 1986, passim).

Naturalną zatem postawą człowieka wobec „Wszechmocnej”
Opatrzności, która nigdy nie myli się w swoim rozrządzeniu, jest oddanie
najniŜszego hołdu. Proszę Cię pokornie sercem skruszonym, upadając na kolana moje
przed Najświętszym Majestatem Twoim... – mówi człowiek przejęty wielkością
dzieł Boga.
Takie słowa dyktuje tylko Ŝywa wiara, która dostrzega ślady opieki
BoŜej nad całym stworzeniem. Dzięki niej pozostaje ono zawsze w dostatkach.
MoŜna tu podać takie oto litanijne przykłady:
BoŜe, który Twojej Opatrzności rękę otwierasz i napełniasz wszystkie zwierzę
błogosławieństwem [Ps 144];
BoŜe, którego Opatrzność daje bydlętom pokarm przyzwoity i dzieciom kruczym,
które Jej wzywają [Ps 146]; (s. 34).
Obok Litanii katechezą o Boskiej Opatrzności są takŜe Godzinki.
Definiowane jako naboŜeństwo wotywne, o prostym układzie poetyckim
i przejrzystej konstrukcji stylowej, układane były na wzór godzin
kanonicznych, modlitwy liturgicznej Kościoła. Znacznie krótsze od godzin
kanonicznych, co podkreśla deminutywna nazwa: godzinki, zachowywały
układ czasowy pierwowzoru1. W Złotym ołtarzu rozpoczyna je Jutrznia słowami
invitatorium, mającego budowę wersyfikacyjno-stroficzną:
Kłaniamy się NajwyŜszego, Boga w Trójcy
Jedynego, Dziwnej, wielkiej Opatrzności,
My, lud Jego, z tych niskości (s. 330).
Zamyka zaś, umieszczone po Komplecie,
ostatniej „godzince”, czterostrofowe
Ofiarowanie, kończące owo niezwykłe
„oficjum”. Jedna ze strof Ofiarowania
uświadamia motyw podjętej modlitwy –
na większą chwałę Boskiej Opatrzności:
A na większe wychwalenie
Przyjmij od nas to śpiewanie,
Tych godzinek Opatrzności
Z Boskiej Twej ku nam miłości (s. 336).
Godzinki są równieŜ taką formą modlitwy, która uświadamia modlącemu
się człowiekowi nieubłagany upływ czasu, zmierzanie poprzez ziemską
wędrówkę ku końcowi Ŝycia. Stąd Godzinki w Złotym ołtarzu, chyba najbardziej
spośród wszystkich „modlitw o Boskiej Opatrzności”, przeniknięte są myślą
o Ŝyciu wiecznym, troską o cel ostateczny.
W Hymnie na Prymę wierni proszą:
RaczŜe nas wziąć pod opiekę,
Miłościwą podać rękę,
W potrzebach, takŜe w staraniu,
Ratuj nas przy umieraniu.
1J.

Kopeć, Godzinki, w: Encyklopedia Katolicka, t. 5, Lublin 1989, k. 1238.

Abyśmy po tym Ŝywocie,
Nędznym, mizernym kłopocie,
Ciebie, Boga Opatrznego,
Być uznali łaskawego (s. 332).
Temat Ŝycia wiecznego stale powraca w ostatnich zwrotkach hymnów
w poszczególnych godzinach. Co jednak ciekawe: w pochodzących z XIX wieku
Złotych ołtarzykach, jak na przykład w wersji z 1799 roku, od kiedy mnisibazylianie prawdopodobnie mieli niewielki juŜ wpływ na ich kształt
redakcyjny, ten moment ulega znaczącej redukcji. Strofy z Godzinek, tak hojnie
w pierwodruku traktujące o „skarbie wiecznym”, najwspanialszym darze BoŜej
Opatrzności, zostały usunięte. Tak jakby radykalnie zmieniła się mentalność
i redaktora, i odbiorców.

„Modlitwa jest waloru większego nad złoto”
Na wieki wieczne, nieśmiertelny Panie,
Niech Ci się pokłon, cześć i chwała stanie,
Od nas niegodnych, stworzenia Twojego,
Czasu wszelkiego.
(Z pieśni: BoŜe opatrzny, BoŜe niezmierzony)
ChociaŜ złoto ceniono jako symbol znaczenia, było ono mniej
wartościowe od mądrości, wiary i poznania1 – wyraŜone tu biblijne
przekonanie potwierdzają równieŜ omawiane teksty. Ich godnym uwagi rysem
jest fakt, Ŝe waŜniejsze rangą spośród nich (litania i godzinki) zawierają
w tytule przyimek „o”, nie zaś „do”. Tytuł: „o Boskiej Opatrzności” powtarza
teŜ tzw. Ŝywa pagina2.
W tym przypadku podmiot przyjmowałby wobec Boga postawę li tylko
błagalną, choć i taka teŜ się tu zaznacza.
Na przykład, gdy człowiek prosi o dobra duchowe, tak mówi:
Daj nam, Panie, umysł niezwycięŜony, serce niewzruszone, wolę we wszystkim
zgadzającą się z Opatrznością Twoją. W Tobie serce nasze odpoczywa, niech nas nie
zmiesza, co od Ciebie jest, ale nam wszystko niech miło będzie dla Ciebie; niech nas nic
nie wzrusza dlatego, Ŝe dolega, ale niech uspakaja serca nasze dlatego, Ŝe od Ciebie
pochodzi (s. 36-37).
tłum. Z. Kościuk, w: Encyklopedia biblijna, red. P. J. Achtemeier, Warszawa 1999, 1378.
modlitewniku z 1721 roku tytuły były budowane zarówno z uŜyciem przyimka „do”
(Litania do świętego Piotra, ksiąŜęcia apostolskiego, patrona szczerze za swe grzechy pokutujących,
tamŜe, 475-478), jak i przy pomocy przyimka „o” (Godzinki o cudownym penitencie, świętym łotrze
Dizmasie, pokutujących patronie, tamŜe, 586-594).
Za tą drobną, słowną róŜnicą kryją się istotne róŜnice semantyczne. Tytuł z przyimkiem
„o” zakłada następujące dopełnienie: „o - kimś - ku - jego - czci”. Tym samym jakby sugeruje
jako nadrzędną postawę bezinteresownej wdzięczności człowieka, rozmyślającego „o-czymś”,
czyli tu: o „Przedziwnej” Opatrzności Boskiej. Gdyby zaś przeformułować ten tytuł na inny, na:
„do-kogoś”, wówczas istotnie zmieniłby się sens, bo wyraŜenie trzeba by dopełnić: „do - kogoś
- z - prośbą - o - coś”.
1Złoto,
2W

A w innej, Modlitwie chorującego, jego usilna prośba dotyczy równieŜ
dóbr doczesnych, fizycznych, zauwaŜalnych.
Mówi:
NajwyŜszy dusz i ciał Lekarzu, nigdy nieustanne źródło Ŝycia i światła, [...]
wróć mi zdrowie i świętą Twoją przez grzech utraconą łaskę (s. 37).
Niemniej w modlitwach tych, takŜe w dopiero co przytoczonych,
dominuje postawa uwielbienia i wdzięczności wobec KOGOŚ. Ów KTOŚ to
Bóg w Jego „świętej i osobliwej” Opatrzności. Te dwa określenia występują tu
komplementarnie. Bóg jest nieskończenie święty, a zarazem „osobliwy”1.

W kontekście tego znaczenia modlitwy
o Boskiej Opatrzności wyraŜają
przekonanie, Ŝe Bóg
jest Ŝywą osobą, jest jak Ojciec własny
nad dziatkami. Pozostaje Ojcem [...] który
wszystkim przy stworzeniu prowidował,
a zarazem jest Najukochańszym Ojcem,
otaczającym stworzenie czułą
troskliwością.
Człowiekowi pozostaje
wdzięczność...

Lodovico Carraci, Zdjęcie z krzyŜa
z Trójcą Św.

Autor zadbał o to, by zwracając się do Boga, człowiek de facto modlił się
złotymi frazami Pisma Świętego. Sam bodaj świetnie znając Stary i Nowy
Testament, układane przez siebie „modlitwy o Boskiej Opatrzności” ściśle oparł
na tekstach biblijnych, co szczególnie widać w Litanii czy w Godzinkach.
Na podstawie podanych w Złotym ołtarzu lokalizacji zapoŜyczeń moŜna
ustalić rozrzut nawiązań do tych wydarzeń z Pisma Świętego, które rozumiane
są jako świadectwa działania BoŜej Opatrzności2.
1Warto

w tym miejscu zwrócić uwagę na to, Ŝe w Słowniku języka polskiego Samuela B. Lindego
przymiotnik: „osobliwy” tłumaczony jest m.in. jako: „jednej osoby się tyczący, [...] osobowy”. S.
B. Linde, Słownik języka polskiego, t. 3, Warszawa 1994, 601 (reprint).
2 PrzewaŜają nawiązania do Starego Testamentu, a wśród nich: 21 pochodzi z Księgi Psalmów
(najwięcej w Godzinkach, gdzie występują głównie w funkcji responsoriów), 7 z Ksiąg
Królewskich, 5 z Księgi Wyjścia, 4 z Proroctwa Danielowego, 3 z Księgi Rodzaju. Spośród ksiąg
Nowego Testamentu najczęściej, bo aŜ 5 razy, przywołana jest Ewangelia Mateusza. Pojedyncze
nawiązania pochodzą ze starotestamentalnych ksiąg Tobiaszowych, Judyty, Jonasza z Księgi
Mądrości, a z Nowego Testamentu pojawia się Ewangelia według Jana, Marka i Łukasza, Dzieje
Apostolskie (wyzwolenie Piotra Apostoła z więzienia), List do Rzymian, List św. Piotra
pierwszy, Objawienie św. Jana. Choć w powyŜszym zestawieniu uderza brak samorzutnie

Zakończenie
Abyś hołdowników Twojej Opatrzności rozmnoŜyć raczył, prosimy Cię,
wysłuchaj nas, Panie. (Z Litanii o Boskiej Opatrzności)
Idea Opatrzności Boskiej w Złotym ołtarzu nie ogranicza się do
omówionej grupy tekstów1, lecz przewija się przez cały tom, by przywołać takie
choćby wezwanie:
Święty Janie Chrzcicielu, Marszałku Chrystusów, któryś był na puszczy przez
lat trzydzieści dziwną Opatrznością Boską chowany i karmiony, módl się za nami2.
W Aktach o Boskiej Opatrzności czytamy:
Opatrzność Twoja, Panie, rządzi wszystkim stworzeniem, od najwyŜszego
Nieba aŜ do najniŜszych części ziemie; od najwyŜszego Anioła aŜ do ostatecznego
robaczka.
A jeśli tak, to ufność i głęboka więź z Bogiem dyktują równieŜ i inne
słowa: cokolwiek na nas przepuścisz, daj, Panie, abyśmy to wdzięcznie przyjmowali
wesoło wytrzymali, cierpliwie zachowali (s. 37-38).

nasuwających się przykładów działania BoŜej Opatrzności, a mianowicie: Księgi Hioba, Ksiąg
Machabejskich, Księgi Estery, epizodów z dzieciństwa Jezusa, by poprzestać na nich, to jednak
autor najwyraźniej zamierzał pokazać, Ŝe BoŜa Opatrzność przenika całą Historię Zbawienia,
wszystkie wydarzenia zapisane w Starym i Nowym Testamencie, a takŜe misteria Kościoła
i świata. Potwierdzeniem tej tezy jest choćby zamieszczone w Litanii takie oto wezwanie: Przez
najopatrzniejszą Najświętszej Eucharystii po całym świecie multiplikację, prosimy Cię, wysłuchaj nas,
Panie (35). PowyŜsze przykłady dowodzą, Ŝe modlitwy te, jako teksty przeniknięte Biblią,
mogły równieŜ pełnić funkcję osiemnastowiecznej lectio divina – bo, po pierwsze,
ukierunkowywały interpretację historii biblijnej, a po drugie, budowały argumentację na rzecz
Boga – Prawdziwego Opatrzyciela / Świata wszego Zbawiciela. Autor ograniczył tu literacką
samodzielność, a obficie czerpiąc z biblijnego Źródła, dał pierwszeństwo Słowu Boga.
UłoŜone przez niego modlitwy stanowią – jak powiedziałby Gérard Genette – „literaturę
drugiego stopnia”; są przykładami bogatych tekstowych relacji transtekstualnych (tu: cytaty,
oznaczone bądź wtopione w tekst bez szczególnego wyodrębniania, parafrazy)
i metatekstualnych, kiedy autor „skomentował” dany tekst biblijny w litanijnych wezwaniach.
G. Genette, Palimpsesty – literatura drugiego stopnia, tłum. A. Milecki, w: Współczesna teoria badań
literackich za granicą, red. H. Markiewicz, t. IV, cz. 2, Kraków 1996.
1 W Modlitwie nad konającym powracają postaci z „modlitw o Boskiej Opatrzności”, jak na
przykład: Noe, Lot, MojŜesz, Daniel, Zuzanna – powiernicy prawdy, Ŝe „Najsłodsza” BoŜa
Opatrzność czuwa i nad końcem ziemskiego Ŝycia człowieka. MoŜna powiedzieć, Ŝe
zaprezentowane teksty nie są arcydziełami literatury polskiej, bo jest w nich i ubóstwo rymów,
i niedostatki budowy rytmicznej, i brak gładkości w stosowaniu przerzutni. Ale mimo usterek
formy, teksty te pozostają świadectwem Ŝarliwej wiary w miłość Boga, wiary w porządek
świata przez Niego ustanowiony.
2Litania o Świętym Janie Chrzcicielu, w: Złoty ołtarz..., 463.

