
Streszczenie rozprawy doktorskiej mgr Marzeny Golan „Legenda hagiograficzna św.

Marii Magdaleny w polskiej literaturze do końca XVIII wieku”

W  dawnej  literaturze  polskiej,  podobnie  jak  w  innych  literaturach  europejskich  

w  okresie  wczesnonowożytnym,  figura  św.  Marii  Magdaleny  jest  ważną  konstrukcją

semiotyczną,  obciążoną  znaczeniami  istotnymi  dla  rozpoznania  i  zrozumienia  religijności

oraz  wrażliwości  ludzi  dawnych  epok.  Rozproszone  świadectwa  ewangeliczne  dotyczące

Świętej,  podlegające  ponadto  interpretacji  w  licznych  komentarzach  i  dysputach  natury

egzegetycznej,  nadało  szczególny  wymiar  tematowi,  licznym  jego  implikacjom  oraz

przetworzeniom i uzupełnieniom apokryficznym. Tradycja skontaminowała wątki związane  

z różnymi bohaterkami ewangelicznymi i dopiero humanistyczna egzegeza oraz hagiografia

zakwestionowały  prawdziwość  utrwalonego  przez  stulecia  wizerunku.  Błogosławiona

grzesznica,  wzór  nawrócenia  i  pokuty,  świadek  zmartwychwstania  Jezusa  –  wokół  tych

wyobrażeń Marii Magdaleny ukształtowała się legenda świętej, choć jej zmysłowy wizerunek

również  pozostawał  ich  nieodłącznym  elementem.  Zwłaszcza  w  epoce  baroku  Święta  

z  Magdali  lub  raczej  jej  ukształtowana  w  tradycji  średniowieczno-renesansowej  figura

inspirowała  twórców swą niejednoznacznością  i  paradoksalną  tożsamością,  funkcjonowała

jako swoisty amalgamat symboliczny. W ostatnich dekadach semantyka tej postaci jest coraz

częściej analizowana w dyskusji naukowej, dostrzega się szczególną rolę Marii Magdaleny 

w sztuce i literaturze barokowej, a badania inspirowane wpływem metodologii feministycznej

czynią też Świętą figurą wyrażającą duchowe aspiracje kobiet epok dawnych. Wśród bogatej

już  literatury  przedmiotu  wspomnieć  należy  przede  wszystkim  prace  takich  autorów  jak

Victor  Saxer,  Ingrid  Maisch,  Katherine  Ludwig Jansen,  Susan Haskins,  Bart  Ehrman czy

Régis Burnet. W polskiej literaturze przedmiotu zagadnienie wydaje się jednak niedocenione.

Istniejące  prace,  mimo  niewątpliwie  ważnych  studiów  Mieczysława  Skrudlika  czy  Ewy

Krawieckiej,  skupiają  się  w  większym  stopniu  na  zagadnieniach  rozwoju  kultu  oraz

wyobraźni artystycznej niż na problematyce literackiej. 

Głównym zadaniem mojej pracy była zatem analiza motywu św. Marii Magdaleny  

w literaturze polskiej do końca wieku XVIII i przedstawienie jego semantycznych uwikłań,

znaczeń,  które wyobraźnia pisarzy i  kaznodziejów łączyła  z enigmatyczną figurą Świętej.

Analizie  zostały  więc  poddane  dzieła  poetyckie,  prozaiczne,  dramatyczne  oraz  kazania.

Materiał  ten  nie  jest  zapewne  kompletny,  lecz  sądzę,  iż  daje  wystarczającą  podstawę  do

sformułowania  ostrożnych sądów syntetycznych.  Pozwala  też  prześledzić  dokonujące  się  
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w ciągu wieków przemiany wizerunku Magdaleny, motywowane zarówno przeobrażeniami

modelu religijności,  jak i zmieniającą się wrażliwością estetyczną.  Jak słusznie zauważyła

Mirosława Hanusiewicz,  okaże  się  Święta  z  Magdali  szczególnie  ważna  dla  pobożności  

i  wyobraźni  barokowej,  bowiem  stanowi  uosobienie  paradoksu:  święta  grzesznica,  której

równie  bliskie  są  „uroki  zmysłowej  rozwiązłości”,  co  „najwznioślejsze  porywy  miłości

Bożej”. 

Należy przyznać, że legenda Marii Magdaleny wydaje się intrygująca już ze względu

na współtworzące ją wątki tradycji, gdyż to one nasycają znaczeniem wizerunek Świętej. Na

kartach ewangelii nie znajdujemy przecież kompletnej historii Magdaleny – informacje o niej

zawsze  pojawiają  się  w  formie  wzmianek,  czasem  zaledwie  wymieniane  jest  jej  imię.

Pozwalało  to  na  różne  interpretacje  postaci  Świętej  oraz  przyczyniło  się  do kontaminacji

losów różnych niewiast  ewangelicznych.  Tworzenie się  legendy św. Marii  Magdaleny ma

swój  początek  w  apokryfach  Nowego  Testamentu;  na  kształt  jej  literackich  przedstawień

najsilniej oddziałały: Ewangelia Tomasza, Ewangelia Filipa oraz Ewangelia Marii Magdaleny.

Bardzo poważny wpływ na kształtowanie się kulturowego obrazu Marii Magdaleny wywarły

też pisma Ojców Kościoła, zarówno Wschodu, jak i Zachodu, którzy podejmowali problem

tożsamości Marii Magdaleny, w alegorycznym wykładzie egzegetycznym przedstawiali Marię

jako  wzór  kontemplacji  (przeciwstawiając  ją  jej  siostrze  Marcie),  a  także  interpretowali

ewangeliczną  scenę  noli  me  tangere.  Zasadnicze  znaczenie  dla  kształtowania  się  obrazu

Świętej w literaturze i sztuce miało jednak przede wszystkim zespolenie wątków trzech kobiet

ewangelicznych (jawnogrzesznicy z Ewangelii św. Łukasza, Marii z Betanii z Ewangelii św.

Jana oraz Marii Magdaleny, z której Jezus wypędził siedem złych duchów w Ewangelii św.

Marka)  i  utożsamienie  ich  z  Marią  Magdaleną.  Taki  wykład  egzegetyczny  został

przedstawiony przez Grzegorza Wielkiego w  Homilii XXXIII głoszonej do ludu w bazylice

świętego Klemensa w piątek w suche dni września. Legenda hagiograficzna Marii Magdaleny

ukształtowała  się  więc  właśnie  wokół  tej  amalgamatycznej  postaci,  a  komponowane  w

kolejnych latach  i  stuleciach  historie  skupiały  się  przeważnie wokół apostolstwa i  pokuty

świętej grzesznicy. Już z VI wieku pochodzi legenda o śmierci Marii Magdaleny w Efezie; tak

twierdził Grzegorz z Tours oraz patriarcha jerozolimski Modest. Dowodzono też, że Święta

tam  właśnie  została  pochowana.  Martyrologium  wschodnie  mówiło  o  dwóch  siostrach

Greczynkach,  Marii  i  Marcie,  które  w  pierwszym wieku  naszej  ery  poniosły  męczeńską

śmierć w Efezie. Inne wątki losów Świętej przedstawiał jej żywot spisany w IX wieku przez

Rabana  Maura;  w  jego  ujęciu  Magdalena  okazywała  się  małżonką  faryzeusza,  który
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jednakowoż oddalił ją z powodu jej upodobania do zabaw, po czym, opętana przez siedem

demonów, wiodła grzeszne życie na dworze Heroda. 

Najbardziej  znane  oraz  wielokrotnie  wykorzystywane  przez  artystów  wątki

hagiograficzne dotyczące Marii  Magdaleny pochodzą jednak ze  Złotej  Legendy  Jakuba de

Voragine,  w  której  pojawia  się  opowieść  o  misji  apostolską  Świętej  w  Marsylii  oraz

pustelniczej pokucie. Historia ta godzi i łączy wszystkie właściwie konkurencyjne warianty

losów Marii  z Magdali,  jej ewangelicznych „sióstr”, uzupełnia je wreszcie wątkami,  które

zaspokoić miały aspiracje lokalnych sanktuariów. Głównie z tego powodu Magdalena stała

się z czasem ulubioną francuską świętą, a „prowansalska” część jej biografii nie podlegała

kwestionowaniu.   Przełomem stał się dopiero traktat  wybitnego francuskiego humanisty -

Jacques’a  Lefèvre’a  d`Étaples,  który  wywołał  wiele  kontrowersji  w  całej  Europie.  Praca

Lefévre`a  dotyczyła  nie  tylko  tożsamości  św.  Marii  Magdaleny,  ale  także  dwóch  innych

kwestii: liczby dni, które Jezus spędził w grobie, oraz małżeństw św. Anny. Francuski uczony,

opierając  się  jedynie  na  tekście  ewangelii  oraz  pismach Ojców Kościoła,  zakwestionował

ontologiczny  status  niezwykle  ważnej  i  powszechnie  czczonej  świętej,  która  okazała  się

syntetycznym  konstruktem,  stworzonym  dla  potrzeb  duszpasterskich.  Jednak  

z biegiem czasu okazało się, że historyczna wiarygodność Magdaleny była dla wiernych (nie

tylko katolików) mniej istotna niż bogactwo przypisanych jej w tradycji znaczeń. Jako „tekst”

symboliczny,  pas  excellence tekst  kultury  Święta  miała  się  okazać  kluczową  bohaterką

odnawiającego  się  po soborze  trydenckim Kościoła.  Taką też  Magdalenę  odnajdujemy na

kartach dawnej literatury polskiej. 

Postać Marii Magdaleny stała się inspiracją dla szerokiego grona twórców: poetów,

dramatopisarzy,  hagiografów  i  kaznodziejów.  W  literaturze  dawnej  Polski  najmocniej

odcisnęła swe piętno na prozie kaznodziejskiej, zwłaszcza czasów saskich. Tak też homilie na

jej  lipcowe  święto  odnajdujemy  w  licznych  zbiorach  kazań,  jak  chociażby  Macieja

Muchowskiego,  Antoniego  Szyrmy,  Antoniego  Węgrzynowicza,  Jana  Wujkowskiego,

Franciszka Kowalickiego,  Stanisława Horolta  czy Stefana Ponińskiego, który to poświęcił

Świętej cykl ośmiu kazań. W hagiografii  staropolskiej,  obok żywotów pióra Piotra Skargi,

Jana  Solarskiego  czy  Wacława  Sierakowskiego,  najobszerniejsze  dzieło  oświęcone  życiu

Magdaleny  to  Romans  zbawienny autorstwa  osiemnastowiecznego  franciszkanina  

i hagiografa, Karola Kwinty. W dramacie staropolskim Maria Magdalena przedstawiana jest

zazwyczaj  w scenach  podczas  ukrzyżowania  oraz  zmartwychwstania,  a  jej  wizerunek  nie

zyskuje tak wyraźnych rysów jak w homiletyce i hagiografii.  Dla barokowych poetów zaś
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Magdalena stanie się nauczycielką kontemplacji i taki jej wizerunek odnajdziemy w poezji

Kaspra Miaskowskiego, Zbigniewa Morsztyna czy Kaspra Twardowskiego. 

Literacki wizerunek Marii Magdaleny w literaturze staropolskiej nie był jednorodny.

Jego kształt  uwarunkowany był z jednej strony tendencjami artystycznymi, a z drugiej zaś

kształtowany przez pobożność danej epoki. Początkowo, aż do XII wieku, Magdalena była

przedstawiana głównie w tych momentach, w których towarzyszyła Jezusowi. Były więc to

sceny namaszczenia podczas uczty w Betanii,  obecność Magdaleny pod krzyżem w chwili

śmierci  czy  też  zmartwychwstania  Jej  Mistrza.  Średniowieczny  wizerunek  Magdaleny

oscyluje  wokół  Świętej  Pokutnicy,  której  nawrócenie  miało  być  nie  tylko  wzorem,  ale  

i  nadzieją  dla  grzeszników.  Tendencje  humanistyczne  i  wczesnobarokowe  również

uprzywilejowały wyobrażenia Magdaleny oddającej się pokucie, jednak Święta nie przeraża

już  widokiem  umartwionego  ciała.  Nowy  wizerunek  Magdaleny  to  obraz  ponętnej  

i uwodzicielsko pięknej kobiety. Dopiero zalecenia soboru trydenckiego spowoduję, iż Święta

z Magdali będzie przedstawiana jako pokutnica w łachmanach wylewająca zdroje łez oraz

rozpamiętująca swoje grzechu. Wiek XVII przynosi dynamiczny rozwój pobożności i teologii

mistycznej.  Wraz  z  nowym  zabarwieniem  duchowości,  akcentowane  są  pustelniczo-

ascetyczne konotacje postaci i świętości Magdaleny. Staropolskie wizerunki Świętej wpisują

się  w  szerszą  tradycję  europejską,  są  także  wyrazem  wrażliwości  artystycznej  oraz

duchowości nie tylko twórców, ale i czytelników. Z dzieł pisarzy staropolskich wyłaniają się

trzy  oblicza  Świętej:  Magdalena  jako  Wenus  chrześcijańska,  Magdalena  pokutująca  oraz

Magdalena jako mistrzyni kontemplacji. Wizerunek pięknej i zmysłowej Świętej jest obecny

nie tylko w jej żywotach, kiedy to hagiografowie przedstawiają światowe życie Magdaleny.

Również  homiletyce  takie  przestawienia  nie  są  obce.  Magdalena  jako  bohaterka  prozy

kaznodziejskiej  chociaż staje się przede wszystkim instrumentem perswazji  moralistyczno-

parenetycznej, to urzeka urodą i zmysłowością. W naganach jej światowego życia bowiem

kaznodzieje nie szczędzą dotyczących go i ekscytujących wyobraźnię szczegółów. Wizerunek

nauczycielki  pokuty  był  wykorzystywany  przede  wszystkim  przez  homiletykę,  zgodnie  

z  zamysłem  Grzegorza  Wielkiego,  który  uczynił  Magdalenę  wzorem  dla  grzeszników

pragnących  nawrócenia.  W  poezji  zaś  znajdzie  swe  odbicie  Magdalena  –  nauczycielka

kontemplacji. 

Wizerunek  zmysłowej  Magdaleny  w  literaturze  kreowany  jest  zarówno  bezpośrednio

poprzez  deskrypcję  jej  urody,  jak  i  pośrednio,  przez  wpisanie  postaci  w  rzeczywistość

ziemskich  rozkoszy,  którym  -  zgodnie  z  legendą  -  miała  się  z  upodobaniem  oddawać.
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Magdalena zamieszkuje pałac,  którego ściany zdobione są licznymi zwierciadłami,  złotem

czy  polerowanym alabastrem.  Bogactwo,  kosztowności  oraz  estetyka  połyskujących  barw

wpisuje  się  w konwencje  opisu  przestrzeni  typowe dla  romansu  barokowego.  Niezwykle

istotnym  atrybutem  Magdaleny,  który  towarzyszy  jej  zmysłowym  przedstawieniom,  jest

zwierciadło,  pojawiające  się  nie  tylko  jako  konieczny  element  wyposażenia  wnętrz

pałacowych.  Niekiedy  jest  nim  dla  Magdaleny  tafla  wody.  Zwłaszcza  w  homiletyce

zwierciadło staje się znakiem próżności,  a odnosząc się do sfery zmysłowej,  przypomina  

o niezwykłej urodzie, którą obdarzona była Święta. Wydawać się może, że motyw wonności,

jakże zmysłowy, powinien być znaczącym komponentem wizji rzeczywistości „grzesznych

rozkoszy”,  podobnie  jak  motyw  zwierciadła.  W  literaturze  staropolskie  wonne  olejki

Magdaleny  pozostają  jednak  tylko  motywem  podległym  skryptowi  biblijnemu,  nie

autonomizują  się  w sensie  obrazowym i  nie  wzbogacają  w sposób znaczący  wizji,  której

ośrodkiem jest święta grzesznica. Dyskursy poświęcone opisom urody Magdaleny obecne są

zarówno w hagiografii, jak i homiletyce. Przedstawienia Świętej bliskie są tradycji deskrypcji

urody  kobiecej,  która  wywodzi  się  ze  średniowiecza,  a  utrwalona  została  w  romansach

kolejnych  epok.  Bywa  więc  niejednokrotnie  Magdalena  stylizowana  na  bohaterkę

romansową:  ubrana w suknie z  epoki,  z  włosami  utrefionymi zgodnie  z  ówczesną  modą.

Podobnie  też  jak  kochanki  z  romansów,  uwodzi  zalotników  za  pomocą  strzał  ognistych

wysyłanych przez oczy. Istotnym elementem przedstawień Magdaleny zmysłowej są również

zmysłowe deskrypcje włosów, które nabierają podwójnego znaczenia. Przed nawróceniem są

symbolem grzeszności i umiłowania ziemskich rozkoszy, po konwersji zaś wyrażają skruchę 

i miłość do Jezusa. Zawsze jednak wzbudzają podziw: długie, rozpuszczone, kuszące złotym

blaskiem. 

Literackie wyobrażenie Magdaleny – mistrzyni penitencji nawiązują do legendy o pobycie

Świętej w Prowansji, gdzie miała oddawać się surowym praktykom ascetycznym. Wydają się

jednak  mniej  atrakcyjne  dla  twórców  niż  pobudzające  wyobraźnie  obrazy  zmysłowej

grzesznicy. Stąd obecne są zwłaszcza w homiliach, które stawiają Magdalenę za wzór pokuty.

Ukazywana jest ona jednak bez jaskrawego naturalizmu. Praktyki ascetyczne, którym oddaje

się Święta stanowią swoiste ukaranie ciała – przyczyny grzeszności. Wskutek umartwień traci

więc Magdalena dawną urodę: biel cery, blask spojrzenia, bujne włosy i strojne suknie. Obraz

umartwień Magdaleny wpisuje się w konwencje opisywanych przez polskich hagiografów,

chociażby  Floriana  Jaroszewicza,  praktyk  ascetycznych  innych  słynących  z  pobożności

bohaterów.  Asceza  Magdaleny  nie  ogranicza  się  jedynie  do  wymiaru  pokutniczego.
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Magdalena,  nieustannie  wylewając  łzy,  wyraża  nie  tylko  żal  za  grzechy,  ale  również

ponownie  zanurza  się  w  cierpieniach  samego  Chrystusa,  poniekąd  uczestnicząc  w  nich.

Zaciera się tu granica pomiędzy penitencją a kontemplacją – kompasja wiedzie Magdalenę do

mistycznej łączności z Jezusem. 

Wizerunek Marii Magdaleny jako mistrzyni miłości kontemplacyjnej opiera się na trzech

elementach: pouczeniu Jezusa o wyższości kontemplacji nas życiem czynnym podczas uczy

w Betanii,  spotkaniu  Magdaleny  z  Mistrzem w poranek  wielkanocny  oraz  ekstatycznych

uniesień marsylskiej pustelnicy. Nowego znaczenia nabierają też łzy Magdaleny, które teraz

są słodkie i stają się symptomem miłości i ekstazy. Sama Święta zaś  staje się Oblubienicą

Bożą, wznosi się ty samym na wyższe stopnie miłości Bożej, zmierzając ku unii mistycznej. 

 Święta Maria Magdalena jest swoistym amalgamatem symbolicznym. Postać ta mieści

ogromny potencjał  znaczeń, a jej kolejne, historycznie uwarunkowane interpretacje mówią

wiele  o  wrażliwości  i  duchowo-estetycznych  potrzebach  samych  interpretatorów.  Z  tego

względu  dalsze badania należałoby poszerzyć o  materiał literacki, jak również ukazać dalszą

ewolucję  motywu.  Głębsze  osadzenie  polskich  reprezentacji  w  europejskim  kontekście

pozwoliłoby na uwypuklenie elementów wizerunku Marii Magdaleny typowych dla literatury

staropolskiej. 
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