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Jan Paweł II w Turynie 1998



  

Cykl spotkań z Janem Pawłem II organizowany przez Instytut Polski 
Akcji Katolickiej w Wielkiej Brytanii

Co przedmiotem wykładu:

– Całun turyński – płótno przechowywane w katedrze w Turynie

– Zarys jego dziejów

– Jego fotografie pobudziły do badań

– Prawda całunu konfrontowana z przekazem ewangelii 
kanonicznych

– Nieznane dzieje całunu do drugiej połowy średniowiecza

– Trójwymiarowy człowiek z całunu

– Refleksja papieża Jana Pawła II o całunie – jaki przekaz zawarty 
został w tajemniczym płótnie w wymiarze wiary i w wymiarze 
badań naukowych

 

 



  

Całun z Turynu



  

Jak ciało Człowieka z całunu owinięto w płótno

Całun



  

Acheiropity
Αχειροποίητος (l.mn. Αχειροποίηται - acheiropoietai) nazwa 

grecka = nie-ręką-ludzką-uczynione.

Określa się nią różne artefakty powstałe – w przekonaniu 
zwolenników różnych tradycji religijnych - w nadnaturalny, 
cudowny sposób.

Terminem tym posługiwano się np. w starożytnej Grecji na 
określenie wielu wizerunków, którym przypisywano niezwykłe 
moce. Również w buddyzmie niektóre wyobrażenia Buddy 
traktowane są jako acheiropity. Podobnie w hinduizmie 
obrazy Śiwy. W islamie za acheiropit jest uważany czarny 
kamień w Mekce. W chrześcijaństwie Czarna Madonna z 
Montserrat, patronka Katalonii.



  

Acheiropity
Termin ten dwukrotnie występuje także w Nowym Testamencie:

Mk 14,58: Myśmy słyszeli jak on [Jezus] mówił: 'Ja zburzę ten 
przybytek uczyniony ręką ludzką i w ciągu trzech dni zbuduję 
inny, nie ręką ludzką uczyniony”.

2Kor 5,1: Wiemy bowiem, że kiedy nawet zniszczeje nasz 
przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli 
mieszkanie od Boga, dom nie ręką ludzką uczyniony, lecz 
wiecznie trwały w niebie.
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Typologizacja acheiropitów chrześcijańskich

 Przedstawiające Chrystusa: mandylion, veraikon, inne 
acheiropity; do nich należy m.in. całun z Turynu

 Przedstawiające Maryję (szczególnie obraz Maryi z 
Guadalupy, Meksyk) 

 Przedstawiające świętych
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Obraz z Guadalupe



  

Całun z Turynu

 Płótno pogrzebowe – uchodzi za całun (gr. sindon; łac. 
sindone) pogrzebowy, w który miało być owinięte ciało 
człowieka po zdjęciu z krzyża

 W tradycji chrześcijańskiej Kościoła zachodniego całun 
Jezusa, otaczany kultem jako jedna z najcenniejszych 
relikwii chrześcijańskich

 Problem z jego datowaniem. Część badaczy jest za jego 
starożytnym pochodzeniem; natomiast część widzi w nim 
wytwór z drugiej połowy średniowiecza (powstało wówczas 
takich wiele), który miał utrwalać i wzmacniać pobożność 
pasyjną.

 Z wnikliwością badany jest również przekaz ewangeliczny o 
płótnach z grobu Jezusa i jego korelacje z całunem



  

Całun na nowo odkryty i badany

 Impuls do badań nad całunem z Turynu dały wykonane w 1898 
roku jego zdjęć przez Secondo Pia; w 1931 G. Enrie je ponowił

 Ślad pozostawiony na płótnie okazał się negatywem, a zdjęcie 
miało formę pozytywu

 Do dzisiaj jest to nierozwikłana zagadka: jak powstał obraz na 
całunie? Co kryje ta kapsuła czasu? Jaki przekaz?

 Z czasem powstała odrębna dyscyplina naukowa - syndonologia, 
która zajmuje się wyjaśnieniem powstania całunu, jego historią 
oraz zakodowanym w nim przekazem

 Badania podejmują: archeologowie, historycy, historycy sztuki, 
bibliści, patrologowie, filologowie, orientaliści, paleografowie, 
znawcy prawa rzymskiego i zwyczajowego żydowskiego, 
etnografowie, antropolodzy, numizmatycy, chemicy, fizycy, 
biolodzy, kryminolodzy, medycy



  

Secondo Pia



  

Giuseppe Enrie



  

Pozytyw i negatyw



  

Negatyw – obraz Jezusa?



  

Co wiemy o całunie z ewangelii kanonicznych?

Mt 27,57-60: Pod wieczór przyszedł zamożny człowiek z Arymatei, 
imieniem Józef, który też był uczniem Jezusa. Udał się do Piłata i 
poprosił o ciało Jezusa. Wówczas Piłat kazał je wydać. Józef zabrał 
ciało, owinął je w czyste płótno (en sindonai kathara) i złożył w 
swoim nowym grobie, który kazał wykuć w skale.

Mk 15,45-46: [Piłat] upewniony przez setnika, wydał ciało [Jezusa] 
Józefowi [z Arymatei]. Ten zakupił płótna (kai agorasas sindona), 
zdjął Jezusa [z krzyża], owinął w płótno (eneilesen te sindonai) i 
złożył w grobie, który wykuty był w skale.

Łk 24,12: Jednak Piotr wybrał się i przybiegł do grobu; schyliwszy się 
ujrzał same tylko płótna (blepei ta othonia).

J 19,40: [Nikodem i Józef z Arymatei] zabrali więc ciało Jezusa i 
owinęli je w płótna (kai edesan auto othoniois) razem z 
wonnościami...



  

c.d.

J 20,5-7: A kiedy się nachylił [ów drugi uczeń], zobaczył leżące płótna 
(ta othonia), jednak nie wszedł do środka. Nadszedł potem także 
Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł do wnętrza grobu i ujrzał 
leżące płótna (ta othonia) oraz chustę (kai to sudarion), która była 
na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami (ton othonion), ale 
oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu.

Trzy greckie terminy:

sindon (Mt, Mk),

othonia (= płótno) (Łk, J),

sudarion (chusta) (J)



  

Inne źródła starożytne

Ewangelia Hebrajczyków, datowana na II wiek, wspomniała o 
oddaniu przez Jezusa swojego całunu  „słudze kapłana” 
(Puero) lub Piotrowi (Petro). Częściowo jest to potwierdzone 
przez dokumenty z IV wieku. W relacjach św. Niny 
(ewangelizującej Gruzję) zamieszczona jest wzmianka o  
„płótnach Chrystusowych”. Miały być w posiadaniu żony 
Piłata, później przejść w ręce św. Łukasza, ostatecznie 
trafiając do św. Piotra. Jednakże bardzo skromna baza 
źródłowa nie pozwala na potwierdzenie jej słów. Za to 
większość źródeł łączy dzieje całunu Jezusa z Edessą 
(dzisiejsza Şanlıurfa).



  

Trop edesski i konstantynopolitański
W VI wieku miano znaleźć w murach Edessy tkaninę określaną jako  

„mandylion z Edessy”. Ewagriusz Scholastyk (526-600) datuje 
odnalezienie płótna na 544 rok (czasy walk z Persami). Relikwia 
miała zapewnić cudowne zwycięstwo nad innowiercami, lecz jest to 
tylko legenda – mandylion został znaleziony wcześniej. W roku 525 
nastąpiła powódź, która znacznie uszkodziła miasto (opisana przez 
Prokopiusza z Cezarei), przez co Justynian I Wielki rozkazał 
odbudować zniszczone podczas kataklizmu budowle. Podczas prac 
odnaleziono mandylion. Przechowywano go następnie w kościele 
Bożej Mądrości (wg Ewagriusza Scholastyka).  Akta Tadeusza  
również mówią o odnalezieniu płótna w Edessie, używając pojęcia  
tetradiplon („czterokrotnie złożony na dwa”). Dlatego kopie 
mandylionu z Edessy ukazywały samą twarz (I. Wilson udowodnił, 
iż da się ułożyć całun turyński w ten sposób). Nie wiadomo jednak, 
czy mandylion z Edessy i całun turyński to ten sam przedmiot.

Tradycja o królu Edessy Abgarze V łączy mandylion z Edessą



  

Ikona z Synaju (945 r.) - król Edessy Abgar V otrzymuje płótno z 
podobizną Jezusa



  

Miniatura z rękopisu bizantyjskiego kronikarza Jana Skylitzesa 
(XI w.) - z Madrytu

Przeniesienie Świętego Oblicza Chrystusa z Edessy do 
Konstantynopola – 15 VIII 944



  

Miniatura Kodeksu Praya (Budapeszt, Biblioteka Narodowa) – XII w.
Przedstawia złożenie Chrystusa do grobu (jak na całunie) oraz kobiety 

w grobie Jezusa w poranek wielkanocny



  

Konstantynopol

W X wieku mandylion zostaje przewieziony do 
Konstantynopola (kwiecień 944).

W latach 945-959 spisano Opowieść o wizerunku z 
Edessy, która zawierała wiele legend oraz nieścisłości. 
Może być ona plagiatem z Synaksarionu Kościoła 
Konstantynopolitańskiego z tych samych lat.

Z Konstantynopola całun znika w 1204 roku – po grabieży 
miasta przez krzyżowców.



  

Konstantynopol



  

Mało znane losy całunu – w drodze do Europy



  

Dwie hipotezy o początkach europejskiej historii całunu

Hipoteza templariuszy
Do końca XIII wieku płótno miało być w Akce. Następnie trafić 

na Cypr. W 1306 r. przeniesione do głównej siedziby 
templariuszy w Paryżu. W 1314 mistrz zakonu i wielu 
templariuszy z rozkazu króla Francji Filipa IV Pięknego 
zostało skazanych na śmierć, płonąc na stosach.

Hipoteza grecka
Całun zostaje zabrany do Aten, stając się własnością Ottona de 

La Roche, władcy Księstwa Aten. Następnie miał zostać 
podarowany przez ojca Ottona arcybiskupowi Besançon – 
Amadeuszowi de Tremelay. Godfryd de Charny otrzymał 
całun w wyniku małżeństwa z prawnuczką Ottona de La 
Rocha w roku 1340.

Obie hipotezy prowadzą do Godfryda de Charny



  

Epilog templariuszy



  

Likwidacja zakonu



  

Historia całunu udokumentowana od 1357 roku
Staje się własnością Joanny de Vergy, wdowy po Godfrydzie. Płótno 

przechodziło z rąk do rąk wielu szlachciców i duchownych. 
Następnie płótno trafiło do Małgorzaty de Charny, które wywiozła je 
w 1418 roku do Monfort. Całun był przenoszony do kościołów w 
Vercelii, Turynie, Savigliano, Rivoli, Pignerol i Chambery. W 
ostatnim z wymienionych kościołów wybuchł pożar w nocy z 3 na 4 
XII 1532 r. Całun był trzymany w srebrnej skrzyni, która zaczęła się 
powoli topić. Relikwię uratowano, ale ślady nadpaleń (48) 
wywołanych topieniem się srebra pozostały. W 1534 roku 
naprawiano płótno.

W 1578 roku książęta Sabaudii, właściciele całunu, przenieśli go do 
Turynu. Ostatni król Włoch Humbert II zapisał całun papieżowi 
Janowi Pawłowi II. 18 III 1983 r. całun przeszedł na własność 
Watykanu.

W 1997 roku został uratowany z pożaru katedry w Turynie i do dzisiaj 
w niej pozostaje, sporadycznie wystawiany na widok publiczny.



  

Klaryski naprawiające płótno



  

Falsyfikat czy autentyczna relikwia?

Argumenty przeciw

Niejasna jego historia – brak jej ciągłości

Datacja przy pomocy metody 14C – 1988 rok

Argumenty za

Pyłki kwiatowe

Ślady krwi

Odciski monet

Teksty na całunie

Jak powstał ślad postaci na całunie?

Trójwymiarowość

Acheiropit (?) i zgodność z przekazem ewangelicznym

Jakie przesłanie niesie całun? Odpowiedź Jana Pawła II



  

Datacja przy pomocy metody 14C – 1988 rok

W 1988 w trzech ośrodkach wykonano datowanie całunu na 
podstawie zawartości węgla 14C. Wykazało ono, że wiek 
płótna wskazuje na jego pochodzenie z okresu 1260–1360. 
Wyniki te zostały przez większość badaczy zakwestionowane. 
Twierdzą oni, że „odmłodzenie” płótna (przyrost zawartości 
14C) mogło być spowodowane różnymi czynnikami, m.in. 
obecnością na włóknach kompleksu biologicznego 
(biogeniczny werniks), złożonego z bakterii i grzybów 
Lichenothelia varnish  i Lichenothelia thalii  (L.A. Garza-
Valdes), jak również podwyższoną temperaturą w czasie 
pożaru kaplicy w Chambéry (D. Kuzniecow).



  

Pyłki kwiatowe

W latach 1973–78 M. Frei przeprowadził analizę 
pyłków roślinnych znajdujących się na płótnie, która 
potwierdziła jego domniemaną historię — miejsca 
pobytu:

- w Palestynie,

- Turcji (Bizancjum),

- nad Morzem Śródziemnym

- i we Francji

To popiera hipotezę utożsamiającą całun z 
mandylionem. 



  

Ślady krwi

Potwierdzono również obecność ludzkiej krwi 
na całunie — zidentyfikowano m.in.:

hemoglobinę,

białka surowicy,

bilirubinę

oraz antygeny grupy AB



  

Niezwykłe właściwości płótna
 ma on cechy negatywu fotograficznego,
 jest obrazem trójwymiarowym (holograficznym),
 zakodowanym na powierzchniowych mikrowłókienkach 

celulozy,
 jego bladobrązowawa barwa została spowodowana zmianami 

chemicznymi — odwodnieniem i utlenieniem cząstek celulozy,
 intensywność zmian jest różna w zależności od odległości 

tkaniny od ciała
 dotychczas nie rozwiązanym zagadnieniem jest mechanizm 

powstania wizerunku na płótnie (wiadomo jedynie, że do jego 
wytworzenia nie użyto żadnych pigmentów czy barwników 
chemicznych i żadnej ze znanych technik malarskich), stąd wielu 
zalicza go do przedstawień Jezusa powstałych w sposób 
nadprzyrodzony (acheiropoieta)



  

Odciski monet rzymskich

Na oczach „człowieka z całunu” wykazano obecność monet 
rzymskich, tzw. Dilepton Lituus i Dilepton Simplum, bitych za 
czasów Piłata Poncjusza (26–36 r. n.e.).



  

Lepton



  

Lepton



  

Tajemnicze napisy
W 1980 na mocno skontrastowanych zdjęciach Całunu odkryto ślady 

napisów greckich, łacińskich i być może hebrajskich, które 1994–
95 zostały poddane numerycznej obróbce; wyniki badań wskazują 
na starsze niż średniowieczne pochodzenie całunu.

Po środku czoła: litery IB a ponad nimi IBER odczytano imię cesarza 
Tyberiusza

Po prawej stronie twarzy: INNECE[M] = Na śmierć

U dołu S NN zrekonstruowano [JESU]S N[AZARE]N[US]

Z J 19,19: Jezus Nazarejczyk Król Żydów

Napisy trudne do wytłumaczenia



  

Napisy



  

Jan Paweł II

 Całun jest wyzwaniem dla rozumu
 Dla człowieka wierzącego zwierciadłem Ewangelii
 W całunie odzwierciedla się obraz ludzkiego cierpienia
 Całun jest także obrazem miłości Boga, a zarazem grzechu 

człowieka
 Całun jest także obrazem bezsilności
 Całun jest obrazem milczenia, aby dotrzeć do ukrytych w 

głębi korzeni prawdy i życia
 Znak miłości Zbawiciela

Pełny tekst przemówienia Jana Pawła II w oddzielnym pliku



  

Jan Paweł II

Anima Christi, sanctifica me!

Corpus Christi, salva me!

Passio Christi, conforta me!

Intra tua vulnera absconde me!

Duszo Chrystusowa, uświęć mnie!

Ciało Chrystusowe, zbaw mnie!

Męko Chrystusowa, pokrzep mnie!

W ranach Twoich ukryj mnie!



  

Polskie Centrum Syndonologiczne

Ustanowienie PCS 2017 – Kraków. „Dzień Całunu”

Adres internetowy: www.calun.info

Zaproszenie do uczestnictwa

http://www.calun.info/


  

Obrazowanie całunu
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