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Okruchy sztuki
Byłem przychodniem, 
a nie przyjęliście mnie...
Szli więc wszyscy do spisu, każdy do swego 

miasta. Poszedł też i Józef z Galilei, z miasta 
Nazaretu do Judei, do miasta Dawidowego, 
zwanego Betlejem, dlatego że był z domu,  
i z rodu Dawida. Aby był spisany wraz z Ma-
rią, poślubioną sobie małżonką, która była 
brzemienna. I gdy tam byli, nadszedł czas, aby 
porodziła. I porodziła syna swego pierworod-
nego, i owinęła go w pieluszki, i położyła go 
w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w go-
spodzie. (Ew. Łukasza, 2, 3-7)

Peter Bruegel Starszy, niderlandzki malarz, 
znany jest z bardzo szczegółowych i bogatych 
w znaczenia dzieł. Na pierwszy rzut oka ob-
raz zatytułowany „Spis ludności w Betlejem” 
przedstawia zimowy, wiejski pejzaż. Scena  
w Betlejem skrojona jest na miarę rzeczy-
wistości bli-
skiej artyście 
– widzimy nie-
wielką, nider-
landzką wieś,  
w której, pomi-
mo ostrej zimy, 
tętni życie. Na 
skutym lodem 
stawie ślizga-
ją się dzieci,  
a dorośli odda-
ją się codzien-
nym zajęciom. 
Na pierwszym 
planie (w le-
wym, dolnym 
rogu obrazu), 
tuż przed wej-
ściem do karcz-
my, odbywa 
się świniobicie, 
które zwykle 
o rga n i zo w a -
no pod koniec 

roku. Nieopodal widzimy grupę ludzi tłoczą-
cych się przed karczmą, aby tam dokonać wpi-
su na listę ludności. W drzwiach karczmy, za 
stołami, siedzą urzędnicy. Według historyków 
wydarzeniem, które zainspirowało Bruegela do 
namalowania tej sceny, mógł być nie spis lud-
ności, ale odbywający się w jego czasach pobór 
podatków na rzecz imperium hiszpańsko-habs-
burskiego, o czym ma świadczyć tablica z habs-
burskim dwugłowym orłem umieszczona na 
ścianie karczmy. Ogromne podatki ściągane na 
rzecz imperium budziły wówczas coraz więk-
szy sprzeciw ludności. Oprócz ludzi zgroma-
dzonych przed karczmą możemy zobaczyć cały 
przekrój wiejskiej ludności i wykonywanych 
prac – odgarnianie śniegu, rozpalanie ognia, 
sprzątanie, nalewanie wina z beczek. Widzimy 
kupców przenoszących swoje towary, czeladni-
ków, rzemieślników czy rybaków.

Trzeba przyjrzeć się uważnie, by w tej gro-
madzie dostrzec Marię i Józefa, którzy zupeł-
nie nie wyróżniają się z tłumu. Nikt z miesz-
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kańców nie zauważył w tych przybyszach nic 
wyjątkowego – ubrani są tak samo jak miesz-
kańcy, Józef na plecach niesie piłę ciesielską,  
a Maria, okryta płaszczem, jedzie na osiołku. 
Powoli zmierzają w stronę karczmy. Pomimo 
że znajdują się niemal w centrum obrazu, wy-
daje się, że malarzowi wcale nie zależało na 
tym, żeby skupiać uwagę właśnie na tej parze. 
Jest to szczególny sposób pokazania Marii i Jó-
zefa w przededniu Bożego Narodzenia. Zwykle 
malarze przedstawiają ich z narodzonym już 
Dzieciątkiem, w otoczeniu pasterzy, w stajence, 
ale już w blasku chwały. Tymczasem Bruegel 
pokazuje moment tuż przed narodzeniem, nie 
ma aniołów i mędrców, jest codzienność, nor-
malne życie, w którym nikt nie zauważa i nie 
spodziewa się nadchodzących wydarzeń. Co 
więcej, mieszkańcy są tak bardzo zajęci swoimi 
sprawami i swoimi obowiązkami, opłaceniem 
podatków, pracą i zabawą, że nie dostrzegają 
Marii i Józefa. Nikt nie zwraca na nich uwagi, 
nie pyta, skąd pochodzą. Jak wiemy z Ewan-
gelii, nawet w karczmie nie znajdują dla siebie 
miejsca.

Nie wiadomo, dlaczego Bruegel w ten spo-
sób przedstawił to wyjątkowe wydarzenie. 
Być może chciał podkreślić to, jak Chrystus 
przychodzi do nas? Nie w blasku chwały, ale 
w ciszy i skromności. Nie każe ogłaszać swoje-
go nadejścia tryumfalnie, nie przychodzi tylko 
do wybranych, nie uprzedza swojego pojawie-
nia się. Tak jakby sprawdzał, kto naprawdę 
jest gotowy i czeka na Jego przyjście. Obraz 
Bruegela można rozważać też w kontekście in-
nych słów, zawartych z kolei w Ewangelii Ma-
teusza: Albowiem łaknąłem, a nie daliście mi 
jeść, pragnąłem, a nie daliście mi pić. Byłem 
przychodniem, a nie przyjęliście mnie, nagim, 
a nie przyodzialiście mnie, chorym i w więzie-
niu, a nie odwiedziliście mnie. (Ew. Mat. 25, 
42-43)

W tych słowach Jezus opisuje Dzień Sądu. 
Mówi o tym, że ci którzy go nie przyjęli, także 
nie będą przez niego przyjęci. Zwykle postrze-
gamy Dzień Sądu jako wymierzenie kary za 
grzechy, a grzech jako wykroczenie, zrobienie 
czegoś złego, nadużycie. Takie czyny, słowa czy 
myśli zauważamy, z nich się najczęściej tłuma-
czymy. Tymczasem dużo trudniej nam zauwa-

żyć to, czego nie zrobiliśmy – nie podaliśmy 
komuś ręki, nie zwróciliśmy uwagi na potrze-
bującego, nie otworzyliśmy swoich drzwi dla 
podróżnego. Jak często zastanawiamy się nad 
tym, ilu osobom nie pomogliśmy, ile razy nie 
zauważyliśmy lub nie chcieliśmy zauważyć, że 
ktoś obok nas potrzebuje pomocy? Jak łatwo 
nam przyzwyczaić się do swojej własnej wy-
gody lub też rozpaczania nad swoimi własny-
mi problemami i zainteresowania tylko swo-
imi sprawami? W Ewangelii Mateusza Jezus 
rozlicza swoich wiernych w Dniu Sądu. Rozli-
cza ich nie tylko z tego, co zrobili, ale też z tego, 
czego nie zrobili. Mówi: Zaprawdę powiadam 
wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu 
z tych najmniejszych, i mnie nie uczyniliście 
(Ew. Mat. 25, 45). Nie wystarczy mu tłuma-
czenie „Nic złego nie zrobiłem”. Zadaje pytanie  
o to, ile dobrego zrobiłeś? Ile razy przyjąłeś 
mnie do siebie, pomogłeś, nakarmiłeś? Czy 
zajmowałeś się tylko sobą, czy też zauważyłeś 
mnie i spotkałeś wśród tych, którzy byli wokół 
Ciebie?

Na podstawie: „Bruegel. 
Dzieła wszystkie”, Rose-Marie 
i Rainer Hagen, Taschen, 2001.
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Fragment obrazu przedstawia Marię na osiołku


