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Antropocentryzm Ojców Kocio³a
The Anthropocentrism of Church Fathers
Czym jest cz³owiek, ¿e o nim pamiêtasz, / czym syn cz³owieczy, ¿e
troszczysz siê o niego? / Uczyni³e go niewiele mniejszym od anio³ów, /
Uwieñczy³e go czci¹ i chwa³¹. (Psalm 8)
Te s³owa Psalmu 8 mo¿na zaaplikowaæ dla charakterystyki nauczania
Ojców Kocio³a o cz³owieku. Nauczanie to odznacza siê zauwa¿aln¹ fascynacj¹ cz³owiekiem. Nie jest to fascynacja odnoszona do kondycji fizycznej cz³owieka czy te¿ piêkna i harmonii cia³a ludzkiego, lecz dotyczy przeznaczenia cz³owieka w planach Bo¿ych i wynikaj¹cej st¹d jego godnoci
i wartoci. Konsekwentnie przekazy patrystyczne dostarczaj¹ nam wiadectw, ¿e adresatem podziwu Ojców nad cz³owiekiem, jego istnieniem
i zadaniami, jakie ma do spe³nienia, nie jest cz³owiek sam w sobie, lecz
Bóg-Stwórca. Niepowtarzalna godnoæ cz³owieka wynika st¹d, ¿e Bóg zechcia³ w nim zawrzeæ swój obraz i powo³a³ go do udzia³u w swoim ¿yciu
i w swojej chwale. To decyduje o wyniesieniu cz³owieka ponad wszystkie
inne stworzenia. Antropocentryzm Ojców Kocio³a zasadza siê na ca³ociowej wizji cz³owieka. Obejmuje ona nie tylko ¿ycie doczesne na ziemi,
ale tak¿e ¿ycie w wiecznoci. Dla Ojców jest to jedno ¿ycie, które nale¿y
traktowaæ jako ca³oæ. Nawet mieræ fizyczna nie rozrywa ci¹g³oci tego
¿ycia, lecz tylko okrela jego etapy. mieræ staje siê wiêc czêci¹ ¿ycia.
Konsekwentnie nale¿y ujmowaæ cz³owieka na linii jednego ¿ycia. Ojcowie
zgodnie twierdz¹, ¿e nauka o cz³owieku nie mo¿e ograniczaæ siê tylko do
pierwszego etapu jego bytowania. Musi obejmowaæ równoczenie perspektywê doczesnoci i wiecznoci.
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Tematyka niniejszego tomu Teologii Patrystycznej podejmuje te za³o¿enia antropologii Ojców i zosta³a sformu³owana w tytule: Cz³owiek
w perspektywie doczesnoci i wiecznoci. Antropocentryzm Ojców Kocio³a. Uwa¿na analiza przekazów patrystycznych na ten temat prowadzi do
jednoznacznego wniosku, ¿e w rozumieniu Ojców oddzielnie ¿ycia doczesnego i oddzielnie ¿ycia wiecznego to nie s¹ dwie niezale¿ne perspektywy, lecz jedna perspektywa, jednego ¿ycia, choæ ujêtego dwuetapowo. Etapy te s¹ wzglêdnie siebie komplementarne. Nie da siê okreliæ sensu ¿ycia cz³owieka na ziemi z pominiêciem tego, co ma byæ jego udzia³em
w wiecznoci, ale te¿ trudno by³oby wyt³umaczyæ zasadê jego bytowania
w niebie bez realizacji najpierw ¿ycia na ziemi. W wietle nauczania Ojców Kocio³a cz³owiek jawi siê jako obywatel dwóch wiatów: ziemi i nieba. Dlatego cz³owiek w ojczynie [ziemskiej] czuje siê jak na obczynie
[ ] ¯yje na ziemi, lecz uwa¿a siê za obywatela nieba  napisze autor Listu do Diogneta1. Oczywicie, ma na myli chrzecijan, ale do takiej w³anie wizji cz³owieka usi³uje przekonaæ pogan.
Nauka o cz³owieku zajmuje w dzie³ach Ojców Kocio³a du¿o miejsca. S¹
oni autentycznymi twórcami chrzecijañskiej antropologii. Jest to jednak
antropologia o horyzoncie soteriologicznym. Cz³owiek jako istota cielesna
i duchowa równoczenie, nie zosta³ ukierunkowany ku ziemi, lecz ku przysz³oci. Okreli³ j¹ Bóg, stwarzaj¹c cz³owieka i potwierdzi³ Chrystus  Odkupiciel cz³owieka. Tê liniê dziejów cz³owieka Ojcowie staraj¹ siê konsekwentnie ukazywaæ. St¹d te¿ pojawiaj¹ siê u nich okrelenia cz³owieka
bazuj¹ce przede wszystkim na Pimie wiêtym. Cz³owiek zatem to na
pierwszym miejscu obraz Boga, a cilej mówi¹c ten, w którym zawarty
zosta³ obraz Boga, poniewa¿ stworzony zosta³ na obraz Boga (Ireneusz).
Ojcowie nauczaj¹, ¿e skoro cz³owiek jest na obraz Boga, to w takim razie
mo¿na go nazwaæ nosicielem Boga- theophoros (Ignacy Antiocheñski).
Analizuj¹c cz³owieka w kontekcie tajemnicy Wcielenia Syna Bo¿ego
dochodz¹ do wniosku, ¿e Bóg sta³ siê Synem Cz³owieczym, aby cz³owiek
sta³ siê synem Bo¿ym (Ireneusz). Rozwijaj¹c naukê o zamieszkiwaniu Ducha wiêtego w cz³owieku (Ireneusz) wnioskuj¹, ¿e skoro cz³owiek jest
mieszkaniem Ducha wiêtego, to przys³uguje mu okrelenie nosiciel Ducha wiêtego  pneumatophoros (Atanazy). Warto w tym miejscu zauwa¿yæ,
¿e okrelenie to w odniesieniu do cz³owieka w ogóle pojawia siê literaturze
patrystycznej zanim zostanie zaaplikowane do Najwiêtszej Maryi Panny.
Okrelenie cz³owieka w oparciu o jego zwi¹zek z Duchem wiêtym
jeszcze wyraziciej zostaje wyra¿one terminem miejsce w³aciwe (dla Ducha wiêtego)  toposoikeios (Bazyli Wielki), co daje podstawê do wyartyku³owania teorii przebóstwienia cz³owieka (theosis). Osi¹gnie ona swój
szczyt wtedy, gdy Duch wiêty nada cz³owiekowi kszta³t Bo¿y na obraz
1

Ad Diognetum, 5.
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S³owa Wcielonego, czyni¹c go uczestnikiem ¿ycia Boga  methexis (Cyryl
Aleksandryjski).
¯ycie doczesne cz³owieka natomiast, choæ naznaczone cierpieniem i trudem, posiada swoj¹ wartoæ. Stanowi nie tylko etap przygotowawczy do ¿ycia w wiecznoci, ale tak¿e daje okazjê wychwalania Boga i s³u¿enia pomoc¹
blinim. mieræ koñczy ¿ycie doczesne, ale równoczenie inicjuje ¿ycie
w wiecznoci. Jest nieodzownym ogniwem miêdzy tymi dwoma etapami.
Chocia¿ cz³owiekowi od pocz¹tku dany zosta³ obraz Boga, to jednak
otrzyma³ tak¿e zadanie, które winien wykonaæ w czasie ziemskiego ¿ycia.
Jest nim uzyskanie podobieñstwa do Boga. ¯ycie doczesne cz³owieka jest
tak¿e potrzebne dla realizacji procesu przebóstwienia. Bóg-Stwórca nie
tylko stworzy³ cz³owieka na swój obraz, ale postanowi³, by cz³owiek móg³
partycypowaæ w Jego ¿yciu, a tak¿e w chwale (ut homo fiat capax gloriae
Patris  jak to okreli³ Ireneusz)2. Oznacza to wywy¿szenie cz³owieka ponad mo¿liwoci jego natury, bo oznacza zrównanie p³aszczyzn pomiêdzy
cz³owiekiem i Bogiem, stworzeniem i Stwórc¹. W takim horyzoncie niedostatki ¿ycia doczesnego, bóle i cierpienia wpisane zostaj¹ w przysz³oæ,
któr¹ Stwórca zamierzy³ dla cz³owieka. Dlatego nie znajdziemy w pismach Ojców Kocio³a u¿alania siê nad losem cz³owieka ani okreleñ, które eksponowa³yby jego niedolê na tym padole p³aczu. Ojcowie z ca³¹ wiadomoci¹ podkrelaj¹, ¿e mieræ przetnie pasmo udrêk i cierpieñ, jednak¿e nie nadaj¹ im wymiaru charakteryzuj¹cego w sposób pe³ny egzystencji
cz³owieka na ziemi. Choæ s¹ dotkliwe, to jednak nie daj¹ podstaw do pesymistycznej wizji cz³owieka. Grzegorz z Nazjanzu napisze nawet:
Gdyby nie przysz³oæ wielka, która na nas czeka
Nic bytu nie by³o biedniejszego nad cz³eka,
Prawdê, dobro i pewnoæ wtedy mamy w rêku,
Gdy dwigamy krzy¿ Pañski,
[ ] Gdy depcz¹c s³odkie ziemi uczucia mêczeñstwem,
Wskrzesimy w nas obraz boski ¿ywszym podobieñstwem3.
¯ycie doczesne cz³owieka, wkomponowane w teologiê krzy¿a i mêkê
Chrystusa pozwala w zupe³nie innym wietle spojrzeæ na nieod³¹cznie
towarzysz¹ce mu cierpienia i niedole. W doktrynie antropologicznej Ojców nie ma miejsca na tragizm losów cz³owieczych, charakterystyczny dla
wspó³czesnej filozofii egzystencjalistycznej.
Panorama myli patrystycznej na temat cz³owieka prezentowana niniejszym tomie z pewnoci¹ jest niepe³na. Daje jednak mo¿liwoæ degustacji doktryny, której smak  mimo up³ywu wieków  nie zatraci³ wie¿oci,
a raczej wrêcz przeciwnie  pozostaje atrakcyjny dla wspó³czesnego cz³owieka, tak czêsto nieprzekonanego do swego losu i sensu swojej egzystencji.
2
3

AH V,35,2.
De vitae itineribus. Carminum liber I, przek³. pol. I. Ho³owiñski, AP, s. 499.
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mieræ. Kres i pocz¹tek ¿ycia w przekazach patrystycznych
Death. The End and Beginning of Life in Patristic Accounts

Zagadnienie mierci zawsze nurtowa³o ludzi w ró¿nych epokach
i przestrzeniach geograficznych. By³o równie¿ przedmiotem refleksji
religijnej, która w du¿ej mierze okrela³a, jaki powinien byæ stosunek
cz³owieka do mierci. Oczywicie odnosi siê to tak¿e do chrzecijañstwa, które mieræ cz³owieka umieci³o w perspektywie zbawczej. To
w³anie staro¿ytne chrzecijañstwo, opieraj¹c siê na fundamencie Pisma wiêtego, wypracowa³o naukê o mierci, czyli tanatologiê, jako
naukê o jednym z etapów ¿ycia cz³owieka, któr¹ bynajmniej nie powinien napawaæ lêkiem czy trwog¹. Zas³ugi i wk³ad Ojców Kocio³a s¹
w tej dziedzinie nie do przecenienia. Dla Ojców mieræ, umieszczona
w kategorii etapowoci ¿ycia cz³owieka, stanowi zarówno kres (¿ycia
doczesnego), jak i pocz¹tek (¿ycia w wiecznoci). Nie bez znaczenia
jest nazywanie w przekazach patrystycznych dnia mieci cz³owieka
dniem narodzin (dies natalitiae), oczywicie dla nieba1.
W niniejszym przed³o¿eniu zamierzamy skrótowo przedstawiæ pogl¹dy Ojców Kocio³a, reprezentuj¹cych taki w³anie punkt widzenia.
Nale¿y w tym miejscu zaznaczyæ, ¿e zajmiemy siê tylko zagadnieniem
mierci fizycznej w doktrynie Ojców. Pominiemy zajmuj¹ce bardzo
du¿o miejsca w przekazach patrystycznych zagadnienie mierci duchowej. Dla niektórych Ojców to w³anie mieræ duchowa jest mierci¹ w³aciw¹, której nale¿y siê lêkaæ, bo ona oznacza  jak to okreli³
1

Por. Ignacy Antiocheñski, Ep. ad Romanos, VI, 1.
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Augustyn  mieræ drug¹, czyli wieczn¹2. Jako wykraczaj¹ce poza temat niniejszego opracowania uwa¿amy tak¿e interpretacje stanów
eschatycznych (niebo, czyciec, piek³o), która stanowi oddzieln¹ domenê eschatologii patrystycznej3.

I. MIERÆ JAKO KRES ¯YCIA DOCZESNEGO
Uwa¿na lektura najwczeniejszych wiadectw patrystycznych nasuwa wniosek, ¿e u staro¿ytnych chrzecijan wiadomoæ mierci jako
koñca ¿ycia na ziemi nie od razu jest widoczna. Przewa¿a spojrzenie
ku przysz³oci, ku temu, co czeka cz³owieka po mierci, a w samej
mierci zostaje zapocz¹tkowane. Znika z pola widzenia etap, który
zostaje przez mieræ zakoñczony, a tym bardziej jaka têsknota za koñcz¹cym siê ¿yciem. Przez najwczeniejszych chrzecijan mieræ przyjmowana jest spokojnie, wrêcz radonie, bez oznak tragizmu czy bólu
wynikaj¹cego choæby z roz³¹ki z najbli¿szymi. Doskonale stosunek
chrzecijan do mierci w II wieku charakteryzuje Arystydes: Jeli kto
sprawiedliwy sporód nich zejdzie z tego wiata, raduj¹ siê, dziêki
sk³adaj¹c Bogu i odprowadzaj¹ zmar³ego, jak gdyby przenosi³ siê tylko w inne miejsce4.
Ów rys radoci w obliczu nadchodz¹cej mierci szczególnie widoczny jest u mêczenników. Do dzisiaj zdumiewa fakt, ¿e potrafili oni
pokonaæ sk¹din¹d naturalny lêk przed mierci¹ i torturami, które j¹
poprzedza³y, a o czekaj¹cym ich mêczeñstwie myleli wrêcz z entuzjazmem5. Ignacy Antiocheñski stwierdza bez wahania: Piszê do was
¿ywy, pragn¹cy umrzeæ. Moje pragnienia [ziemskie] zosta³y ukrzy¿owane i nie ma ju¿ we mnie ognia mi³oci do rzeczy materialnych. Jest
tylko woda ¿ywa mówi¹ca ze mnie, która z wnêtrza mojego wo³a:
«Pójdê do Ojca». Nie znajdujê przyjemnoci w pokarmie zniszczalnym
ani w rozkoszach tego ¿ycia... Nie chcê ju¿ ¿yæ na sposób ludzki6. Uzasadnienie takiej postawy sam autor opiera na przekonaniu, ¿e mieræ
Por. Augustyn, De civitate Dei, 13, 8. Zob. na ten temat: F. Dr¹czkowski, Cierpienie
i mieræ w nauczaniu Ojców Kocio³a [w:] Cierpienie i mieræ, Homo meditans XIII,
red. A. J. Nowak, Lublin 1992, s. 29-48.
3
Zob. na ten temat: B. Czêsz, Ojcowie Kocio³a i pytania wspó³czesnej eschatologii,
Studia Nauk Teologicznych PAN 1 (w druku).
4
Arystydes, Apologia, 15.
5
Por. B. Czêsz, Entuzjazm eschatologiczny jako wiadectwo wiary u Ojców Apostolskich, AK (21), 264-271, 1979.
6
Ep. ad Romanos, VII, 2-3. VIII,1.
2
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mêczeñska daje mo¿liwoæ szybszego po³¹czenia siê z Chrystusem,
dlatego nale¿y j¹ traktowaæ jako szczególn¹ ³askê, która sk³ania do
dziêkczynienia. Jest wiêc gotowy na najwiêksze mêczarnie, na najbardziej wyszukane tortury, byle móg³ tylko posi¹æ Jezusa Chrystusa7.
¯yj¹cy nieco póniej Justyn deklaruje: [ ] z radoci¹ wyznajemy
Chrystusa i na mieræ idziemy8.
Jest spraw¹ oczywist¹, ¿e takie spojrzenie na mieræ by³o owocem
niezwykle g³êbokiego ¿ycia duchowego, o wymiarach mistycznych,
które cechowa³o siê konsekwentn¹ realizacj¹ idea³u chrzecijañstwa,
jakim  jak wiadomo  w Kociele pierwotnym by³o naladowanie
mêki Chrystusa a¿ do przelewu krwi. Pragnienie mierci mêczeñskiej
nie mia³o wiêc nic wspólnego z pogard¹ ¿ycia, czy te¿ z chêci¹ ucieczki od utrudnieñ zwi¹zanych z ziemsk¹ egzystencj¹ cz³owieka. Wynika³o  jak ju¿ to wy¿ej zosta³o powiedziane  z pragnienia szybszego
po³¹czenia siê z Chrystusem. Ten cel kszta³towa³ ca³kowicie perspektywê, w której by³o postrzegane ¿ycie doczesne. Nie wywo³ywa³o ¿alu
rozstanie z nim, skoro by³o ono ukierunkowane w pe³ni na osi¹gniêcie Chrystusa i ¿ycie w jednoci z Nim.
Nale¿y w tym miejscu zauwa¿yæ, ¿e taka optyka wiary by³a przez
Ojców I i II wieku wiadomie podbudowywana nauczaniem o zmartwychwstaniu cia³. Zakorzenienie tej prawdy wiary w sercach i umys³ach chrzecijan epoki przeladowañ, sprzyja³o uwolnieniu siê od naturalnego lêku zarówno przed sam¹ mierci¹ jak i przed cierpieniami, które jej towarzyszy³y. Do autorów najbardziej reprezentatywnych
dla tego aspektu nauczania nale¿y zaliczyæ Klemensa Rzymskiego,
Pseudo-Klemensa, Atenagorasa.
Nie bez znaczenia by³ tak¿e fakt, ¿e do po³owy II wieku panowa³o
przekonanie, ¿e powtórne przyjcie Chrystusa zrealizuje siê bardzo
szybko, a wiêc tak¿e z³¹czone z nim zmartwychwstanie cia³ nie jest
faktem odleg³ym w czasie. Uwiadomienie sobie przez chrzecijan
w póniejszym okresie, ¿e czas paruzji nie jest znany i z pewnoci¹
jest odleg³y w czasie, nie dokona³o  jak siê wydaje  radykalnej zmiany w spojrzeniu na mieræ, ani nie zmniejszy³o gotowoci na mêczeñstwo. Dowodz¹ tego wiadectwa zawarte w pismach Cypriana czy Orygenesa, a wiêc ju¿ w III wieku. Ten ostatni pisze nawet dzie³o pod znamiennym tytu³em Zachêta do mêczeñstwa9.
7
8
9

Por. tam¿e V,2.
Apologia I, 39, 4.
Orygenes, Exhortatio ad martyrium, PG 11, 563-638.
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Z powy¿szych danych mo¿na zatem wysnuæ wniosek, ¿e u chrzecijan epoki przeladowañ wiadomoæ mierci jako w ogóle kresu
¿ycia jest obecna w nik³ym stopniu. Wa¿na jest realizacja celu ¿ycia,
jakim jest zbawienie wieczne. mieræ w tym kontekcie staje siê wydarzeniem drugorzêdnym. Jej strona zjawiskowa nie stanowi przedmiotu g³êbszego zainteresowania. Wniosek taki nie wydaje siê jednak
kompletny. Rodzi siê bowiem pytanie, czy taki stosunek do mierci
w omawianym okresie dziejów Kocio³a mo¿na uznaæ za powszechny?
Wydaje siê, ¿e mimo wszystko nie. Chocia¿ mêczenników uwa¿ano za
wzorcowych bohaterów wiary, to jednak nie wszyscy chrzecijanie
potrafili tym wzorcom dorównaæ. Byli i tacy, którzy po prostu bali siê
mierci, a perspektywa ¿ycia wiecznego nie by³a wystarczaj¹cym atutem do pogodnego i radosnego odchodzenia z tego wiata. Mia³o to
miejsce tak¿e w czasach pierwszych mêczenników chrzecijañskich.
Ludzie boj¹cy siê mierci nie s¹ eksponowani w dzie³ach pisarzy
pierwszych trzech wieków, ale o ich istnieniu mo¿emy wnioskowaæ
choæby z tych pism Cypriana, w których usi³uje on przekonaæ adresatów, ¿e mieræ jest faktem opatrznociowym, poniewa¿ k³adzie kres
naszym cierpieniom fizycznym i zagro¿eniom nieszczêciami. Konsekwentnie zachêca, by z tego powodu cz³owiek by³ wdziêczny Bogu za
mieræ [ ] a Ty nie dziêkujesz Bogu, nie cieszysz siê, ¿e wczeniejszym
zejciem uchodzisz przed ruin¹ i rozbiciem i zagra¿aj¹cymi nieszczêciami10.
Taki sposób rozumowania okaza³ siê szczególnie potrzebny gdy
wybuch³a epidemia i tak¿e chrzecijanie wpadli w panikê. Cyprian nie
waha siê wtedy pos³u¿yæ argumentom o leczniczej roli mierci, która wybawi cz³owieka od strasznych cierpieñ fizycznych, takich jak
gor¹czka, zapalenie oczu, gangrena nóg itp.11. W tym kontekcie
stwierdza, ¿e cz³owiek przez mieræ uwalnia siê z tego wiata12. Cyprian nie mówi jeszcze wyranie o roz³¹ce duszy i cia³a w momencie
mierci (uczyni to póniej Ambro¿y i Augustyn), jednak¿e wyprowadza rozgraniczenie miêdzy rozdzielonymi rzeczywistociami duszy
i cia³a. Charakterystyczny jest tekst, w którym nasz Autor komentuje
fragment Dziejów Apostolskich relacjonuj¹cy wskrzeszenie Tabity
przez Piotra. Pisze: Przeto mieræ zostaje w zawieszeniu, duch wraca,

10
11
12

Cyprian, De mortalitate, 25.
Tam¿e, 15.
Tam¿e, 14.
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i ku podziwieniu i zdumieniu wszystkich przywrócone do ¿ycia cia³o
wraca ku wiat³u tego wiata13.
Te elementy nauczania, w których widoczna jest wiadomoæ rozdzielenia przez mieræ rzeczywistoci duchowej od cielesnej, stanu
szczêliwoci niczym niezm¹conej od stanu cierpieñ fizycznych
i udrêk, rozwiniête zostaj¹ przez Ojców IV wieku i wieków póniejszych. Oczywicie ma to bezporedni zwi¹zek ze zmienion¹ sytuacj¹
Kocio³a, która  jak wiadomo  polega³a na ustaniu krwawych przeladowañ chrzecijan i w konsekwencji spowodowa³a liczebny rozrost
chrzecijañstwa. Oznacza³o to w praktyce, ¿e z jednej strony Koció³
straci³ wzorzec wiary, jakim by³ mêczennik, z drugiej za strony musia³ siê pogodziæ z faktem, ¿e w jego szeregach znajdzie siê wielu ludzi przeciêtnych, którym perspektywa nieba nie przyæmi radoci ¿ycia doczesnego i którzy o mieci bêd¹ myleli po prostu z trwog¹.
Mo¿na wiêc zaryzykowaæ twierdzenie, ¿e po zakoñczeniu epoki przeladowañ dochodzi do pewnego przesuniêcia akcentów w spojrzeniu
chrzecijan na mieræ: tragizm umierania i rozstania siê z tym wiatem wysuwa siê przed entuzjastyczne pragnienie jak najszybszego
po³¹czenia siê z Chrystusem w niebie. Bêdzie to mia³o tak¿e swoje
dobre strony  Ojcowie Kocio³a w wiêkszym stopniu skoncentruj¹ siê
w swoim nauczaniu na wskazaniu pozytywnych wartoci ¿ycia doczesnego.
Tym niemniej Ojcowie nie rezygnuj¹ z wysi³ku ukazania w³aciwych proporcji. Staraj¹ siê  co nie dziwi  aby formowaæ takie postawy ¿yciowe, w których jednak na pierwszym miejscu pozostanie pragnienie nieba, któremu nie bêdzie przeszkadza³o zbytnie przywi¹zanie siê do ¿ycia doczesnego. Cel ten staraj¹ siê osi¹gn¹æ poprzez
ukazywanie mierci jako dobra dla cz³owieka w³anie z tego powodu,
¿e mieræ koñczy cierpienia fizyczne i wszystkie udrêki zwi¹zane
z ziemskim bytowaniem. W sposób poredni zatem zwracaj¹ uwagê na
znikomoæ ¿ycia doczesnego. Taki tok rozumowania zmierza³ nie tylko do zminimalizowania lêku przed mierci¹, ale tak¿e do wypracowania postaw jej wyczekiwania jako uwolnienia od bólów i cierpieñ
codziennoci. Za najbardziej reprezentatywnych dla ujêcia w takim
aspekcie tematyki mierci mo¿na uznaæ Grzegorza z Nazjanzu na
Wschodzie, oraz Ambro¿ego i Augustyna na Zachodzie.

13

De opere et eleemosynis, 6.
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Grzegorz z Nazjanzu jako poeta stosuje zabiegi retoryczne, by jak
najplastyczniej wyraziæ kontrast zachodz¹cy miêdzy ¿yciem ziemskim
a ¿yciem w niebie. ¯ycie ziemskie, to:
[ ] Pr¹d rzeki, fala morska, widziad³o, snu mara,
Puch lekki, py³ ulotny, lad na wodach ³odzi,
Rosa, co s³oñce zbiera, marny cieñ i para;
Ko³o w szybkim obrocie, gdzie nudn¹ kolej¹
Krêc¹ siê dnie i noce, miesi¹ce i lata;
Gdzie p³acz, miech, nêdza, wielkoæ i rozpacz z nadziej¹,
Choæ to wszystko czcze równie, jednak siê przeplata.
I zowiemy to szczêciem wpleceni w Tym Kole,
Gdy wartkim wirem na czas zag³usz¹ siê bóle14.
Poeta nie omieszka jednak dodaæ, ¿e dziêki mierci:
[ ] kruszy siê ludzka pycha, ustaj¹ mozo³y ubóstwa,
nikn¹ skryte choroby, zawicie, krzywdy, oszustwa,
sza³ posiadania skarbów, niepowci¹gliwy i lepy; 
wszystko umiera z nami  i w ciszy mg³¹ siê os³ania 
póki z nami nie wróci... w godzinê zmartwychwstania15.
Grzegorz sam dotkniêty wieloma przykrymi dowiadczeniami ¿yciowymi, u schy³ku ¿ycia czyni wyznanie:
Ju¿ mi ziemia obrzyd³a! B³agam Panie, Ciebie,
Zga ¿ycia niedogarek, daj odpocz¹æ w niebie16.
Nie trudno zauwa¿yæ, ¿e wiadome przerysowania ludzkiej niedoli na ziemi, jakie stosuje Autor, maj¹ na celu wzmo¿enie têsknoty za
niebem, a pragnienie mierci, która przetnie pasmo cierpieñ ¿ycia
doczesnego, jest w gruncie rzeczy pragnieniem nieba.
Myl tê jeszcze wyraniej odnajdujemy w nauczaniu Ambro¿ego.
Tak¿e ten Ojciec Kocio³a naucza, ¿e mieræ stanowi moment decydu-

14
Grzegorz z Nazjanzu, De vitae itineribus. Carminem liber I. Poemata theologica. Morali, nr 16. PG 37, t³um. pol. I. Ho³owiñski, Drogi ¯ycia, Antologia Patrystyczna, Kraków
1965, s. 503.
15
Ten¿e, De vite huius vanitate. Carminem liber II. Poemata historica. De seipso, nr 32.
PG 37, t³um. pol. J. Binkermajer, Antologia Patrystyczna, Kraków 1965, 503.
16
Tam¿e, nr 42, t³um. pol. I Ho³owiñski, Antologia Patrystyczna, Kraków 1965, s. 504.
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j¹cy o koñcu naszych cierpieñ. Pisze dzie³o pod znamiennym tytu³em:
De bono mortis17, w którym m.in. zauwa¿a, ¿e ¿ycie bez koñca w doczesnych warunkach by³o by koszmarem. mieræ jest dobrodziejstwem,
gdy¿ uwalnia od tego: Teraz zastanów siê nad tym, jeli ¿ycie jest ciê¿arem, to mieræ na niego lekarstwem18. W innym ze swoich pism
Ambro¿y wyra¿a podobn¹ myl: Jeli mieræ uwalnia nas od dolegliwoci wiata, oczywicie nie jest to z³e, bo ona przywraca wolnoæ,
wyklucza cierpienie19. Nie bez wp³ywu na pogl¹dy naszego Autora s¹
wydarzenia z jego ¿ycia osobistego, a tak¿e pañstwowego. Ambro¿y
dopiero co dowiadczy³ mierci swego brata, a równoczenie jest wiadomy, ¿e ¿yje w klimacie chyl¹cego siê ku upadkowi cesarstwa.
mieræ brata ujmuje jednak w kategoriach dobra dla zmar³ego. Uwa¿a, ¿e Bóg wyrwa³ go z tego wiata, [ ] by nie wpad³ w rêce barbarzyñców, by nie patrzy³ na niszczenie ca³ego pañstwa, na koniec wiata, na pogrzeby bliskich, na mieræ obywateli, wreszcie, co gorsze jest
od mierci na upadek dziewic i wdów20. Oczywicie odnajdujemy tutaj jednoznaczne nawi¹zanie do ówczesnej sytuacji politycznej Imperium Rzymskiego. Autor jest ni¹ przygnêbiony, ale równoczenie tym
dobitniej akcentuje, ¿e cz³owiek nie powinien z tym wiatem ³¹czyæ
pojêcia Ojczyzny, bo ona jest tylko w niebie. Dlatego wo³a: promy, bymy wyrwani zostali z g³upiego wiata, przestali tu³aæ siê ustawicznie, bymy powrócili do swojej ojczyzny i naturalnego domu. Na tej
ziemi bowiem jestemy przybyszami i pielgrzymami21. Godne odnotowania jest, ¿e pojêcie cz³owieka jako przybysza i pielgrzyma (viator)
pojawia siê w kontekcie odejcia z tego wiata. Z drugiej strony
mieræ zostaje przedstawiona jako droga do spokoju. Dopóki bowiem
cz³owiek jest pielgrzymem na tej ziemi, to [ ] we dnie pragnie siê
nocy, w nocy dnia siê szuka. Przed posi³kiem wytchnienie, podczas
posi³ku p³acz, ³zy, cierpienia, bojanie, troski, nic nie zwalnia od pracy... [Dlatego]... wielu pragnie mierci i nie wyprasza jej, ciesz¹ siê
za, jeli j¹ otrzymaj¹; tylko mieræ bowiem daje cz³owiekowi spokój22.
Kieruj¹c siê motywami duszpasterskimi Ambro¿y w tym wypadku
z pewnoci¹ przejaskrawia ocenê ¿ycia ziemskiego. Zmierza jednak
do ukszta³towania swoich wiernych pozytywnego odniesienia do faktu nieuniknionej mierci.
17
18
19
20
21
22

De bono mortis, PL 14, 539-568.
Tam¿e, 4, 14.
De excessu fratris Satyri, 2, 21.
Tam¿e, 1, 30.
Tam¿e, 2, 33.
De bono mortis, 3, 12.
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Taki tok mylenia prowadzi naszego Ojca Kocio³a do sformu³owania definicji mierci, w której uwypuklony zostaje aspekt kresu, koñca ¿ycia na tej ziemi. O koñcu tym decyduje roz³¹czenie siê duszy
z cia³em. To w³anie Ambro¿emu zawdziêczamy definicjê mierci, która do dzisiaj nie uleg³a zmianie: separatio animae et corporis  roz³¹ka duszy od cia³a; dusza zostaje uwolniona, cia³o ulega rozk³adowi23.
Powsta³a ona nie bez wp³ywu filozofii Platona.
Nasz Autor niechêtnie jednak mówi o tym, ¿e mieræ koñczy
w ogóle jakie ¿ycie. Sk³onny jest raczej uwa¿aæ, ¿e to, co koñczy
mieræ cielesna, czyli rzeczywistoæ ziemsk¹, trudno jest zakwalifikowaæ do kategorii ¿ycia. Jego zdaniem mieræ [ ] to odejcie od tego,
co ulega zgnilinie, do tego, co siê nie rozk³ada; od miertelnoci do
tego, co jest niemiertelne24. Wobec powy¿szego mieræ jawi siê jako
konieczny warunek do osi¹gniêcia autentycznego, prawdziwego ¿ycia.
Nie zaskakuje wiêc wniosek, do którego dochodzi biskup Mediolanu:
[ ] wiêc tam jest kraina ¿yj¹cych, tu oczywicie kraina umar³ych25.
Za nieporozumienie zatem nale¿y uznaæ pogl¹d, ¿e mieræ pozbawia
cz³owieka przyjemnoci ¿ycia. Albowiem [ ] nie mo¿e byæ ¿adnej
przyjemnoci wród przykroci lub boleci tego ¿ycia, jakie siê rodz¹,
czy to ze s³aboci samego cia³a, czy z przypadaj¹cych z zewn¹trz niedogodnoci26. Dzieje siê wrêcz odwrotnie: to w³anie dziêki mierci
cz³owiek zostaje wyrwany z niepewnoci i rzeczy w¹tpliwych, by dost¹piæ rzeczy pewnych. Jakich¿e wiêc dóbr brak tym, którzy raczej
wyrwani s¹ z niedostatku?27  pyta retorycznie Ojciec Kocio³a.
Myl Ambro¿ego przejmuje Augustyn, który tak¿e definiuje
mieræ jako od³¹czenie duszy od cia³a28. Biskup Hippony jednak nie
antagonizuje tak radykalnie rzeczywistoci przed mierci¹ i po mierci, jak to czyni Ambro¿y. Bardziej sk³onny jest obejmowaæ obie rzeczywistoci jednym pojêciem ¿ycia. Nie umierasz bowiem wtedy, kiedy wychodzisz z cia³a; ¿ycie twoje trwa. Cia³o umiera, ale ¿ycie trwa29.
Dla potwierdzenia swojej tezy Augustyn siêga po zaskakuj¹cy argument: bogacz z przypowieci o bogaczu i £azarzu ¿yje nadal po mier-

23
Tam¿e, 8, 31. zob. tak¿e 8, 33: mieræ jest uwolnieniem i od³¹czeniem duszy od cia³
(absolutio et separatio animae corporis).
24
Tam¿e, 4, 15.
25
Tam¿e, 12, 55.
26
De excessu fratris Satyri, 2, 18.
27
Tam¿e.
28
Augustyn, In Ps., 48, 2 (2).
29
Tam¿e, 127, 5.
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ci  ¿yje w piekle. Gdyby umar³, nie by³by mêczony w piekle. Byæ mo¿e
nale¿a³oby mu ¿yczyæ, ¿eby umar³, ale skutkiem swego z³a ¿y³
w piekle30.
Tym niemniej, biskup Hippony z wiêkszym zrozumieniem ni¿ Ambro¿y odnosi siê do naturalnej obawy cz³owieka przed mierci¹. Przeciwstawia siê pogl¹dom epikurejczyków i stoików, którzy  kwestionuj¹c jednostkow¹ niemiertelnoæ  zalecali postawê wewnêtrznej obojêtnoci wobec mierci. Augustyn przyznaje, ¿e wbrew twierdzeniom
filozofów greckich, cz³owiek boi siê nie tylko umierania, ale tak¿e samej mierci i dlatego pragnie jej unikn¹æ. Z wyczuciem realizmu pisze: Niezale¿nie od tego, jak pragnêlibymy przybywaæ w Chrystusie,
umieraæ jednak nie chcemy... Chocia¿ przechodzimy od rzeczy z³ych do
dobrych, to jednak samo przejcie zawiera trochê goryczy31. Zauwa¿a
jednak, ¿e jeli chcemy dojæ do Chrystusa, czyli do ¿ycia wiecznego,
musimy przejæ przez mieræ32. mieræ wiêc jest przez Augustyna
przedstawiana jako równoczenie ogniwo wi¹¿¹ce i faza przejciowa
miêdzy ¿yciem doczesnym na ziemi a ¿yciem wiecznym w niebie.
W ten sposób Doktor £aski przywo³uje drugi aspekt mierci, który
sam w sobie dostarcza odmiennej definicji, znanej ze wiadectw patrystycznych w³anie na gruncie literatury ³aciñskiej du¿o wczeniej,
a mianowicie, ¿e mieræ to przejcie do innego ¿ycia.

II. MIERÆ  PRZEJCIE DO ¯YCIA WIECZNEGO
Ukazanie mierci jako kresu ¿ycia doczesnego stanowi tylko jeden
z aspektów nauczania Ojców na ten temat i to bynajmniej  jak siê
wydaje  nie najistotniejszy. Nawet definicja mierci, jako oddzielenia
duszy od cia³a, nie zajmuje centralnego miejsca w przekazach patrystycznych zwi¹zanych z tym zagadnieniem. Umys³y Ojców Kocio³a
zaprz¹ta nie odniesienie mierci do ¿ycia na ziemi, ale  daleko wiêcej  miejsce i znaczenie mierci w wiecznoci. Mo¿na wiêc dyskutowaæ, czy za w³aciwsz¹ definicjê mierci nie nale¿y uwa¿aæ przytoczon¹ powy¿ej (autorstwa Ambro¿ego): separatio animae et corpis, czy te¿
sformu³owan¹ du¿o wczeniej przez Cypriana: mieræ non est exitus,

30
31
32

Tam¿e.
Tam¿e, 68, 3.
Por. tam¿e.
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sed transitus33. Ojcowie bowiem pojmuj¹ mieræ jako integraln¹ czêæ
¿ycia i chocia¿ ona sama nastêpuje w okrelonym momencie, to jednak rozci¹ga siê na ca³e egzystowanie cz³owieka w wymiarach czasu
i przestrzeni. Jest koniecznym elementem ¿ycia, a cilej mówi¹c 
ci¹g³oci ¿ycia. Nie stanowi wiêc w cis³ym znaczeniu tego s³owa cezury miêdzy ¿yciem doczesnym a ¿yciem wiecznym. Dlatego te¿ Ojcowie Kocio³a buduj¹ koncepcjê mierci widzianej przez pryzmat
przejcia do i n n e g o ¿ycia.
Wróæmy do ujêcia Cypriana. Dla niego istota mierci zawiera siê
w umo¿liwieniu cz³owiekowi przejcia do ¿ycia wiecznego. Formu³uje
to nastêpuj¹co: ¿e tymczasem umieramy, przechodzimy (transgredimur) przez mieræ do niemiertelnoci, i nie mo¿e nast¹piæ ¿ycie wieczne, o ile siê st¹d nie odejdzie (hinc exire). Nie jest to zejcie (exitus),
lecz przejcie (transitus), a po skoñczeniu doczesnego biegu przekroczenie do wiecznoci. Któ¿ by nie spieszy³ do lepszych rzeczy34. Okrelenie mierci jako transitus ma donios³e znaczenie teologiczne. Wykracza daleko poza ramê klasycznej definicji mierci, referowanej powy¿ej, ukazuje bowiem, ¿e mieræ to nie jest zwyk³e zjawisko dokonuj¹ce
siê wy³¹cznie na p³aszczynie biologii i polegaj¹ce na rozdzieleniu
duszy od cia³a, lecz jest to wydarzenie przeobra¿aj¹ce ludzki byt i egzystencjê cz³owieka dziêki inicjacji ¿ycia cz³owieka w wiecznoci35.
Termin transitus stanowi wyporodkowanie i wewnêtrzn¹ racjê ³¹cz¹c¹ wszystkie inne okrelenia mierci, stosowane przez Ojców: separatio, dissolutio naturae, discedo, absalvo, libero itp.
Silne wyakcentowanie przez Cypriana, ¿e mieræ to nie jest zejcie
(exitus), lecz przejcie (transitus) zawiera z pewnoci¹ element polemiki ze wiatem greckim i jego wierzeniami, wed³ug których mieræ
by³a zejciem do Hadesu36. Tym niemniej jest tak¿e w ca³ej pe³ni odzwierciedleniem chrzecijañskiej myli eschatologicznej, która okrela kierunek i punkt docelowy przejcia przez mieræ: jest nim Chrystus. Przez mieræ dochodzi siê do Chrystusa, by byæ z Nim. To jest
zasadniczym motywem radoci. Dlatego biskup Kartaginy mo¿e napisaæ: Kto by nie ¿yczy³ sobie jak najprêdzej byæ odmienionym i upodobCyprian, De mortalitate, 22.
Tam¿e
35
Por. B. Czêsz, Teologiczny wymiar mierci [w:] Zjawisko mierci, w naukach przyrodniczych i religii, Poznañ 1999, s. 41-48.
36
Por. P. Siniscalco, Limmagine del futuro in opere della letteratura cristiana del II-III
secolo d.c., LAquila 1975, 45-56; a tak¿e: E. Zwoliñski, U progu greckiej myli eschatycznej,
Zeszyty Naukowe KUL 11 (1968), s. 44-47.
33
34
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nionym do postaci Chrystusa i godnoci ³aski niebieskiej [ ] ¿e takimi bêdziemy, przyrzeka i Chrystus Pan, gdy prosi za nami Ojca, bymy z Nim byli i w Nim siê radowali w przybytkach wiekuistych
i w królestwie niebieskim. Udaj¹cy siê do Stolicy Chrystusa, do wiat³oci królestwa niebieskiego, nie powinien smuciæ siê i narzekaæ, lecz
raczej wed³ug przyrzeczenia Pana, wed³ug wiary prawdy cieszyæ siê
z tej podró¿y i przeniesienia37. Nasz Autor nie omieszka dodaæ, ¿e owo
przeniesienie dokonuj¹ce siê w mierci prowadzi do spotkania nie tylko z Chrystusem, ale tak¿e z rzesz¹ wiêtych, wród których znajduj¹
siê nasi bliscy. Wielka tam liczba drogich nas oczekuje rodziców, braci, dzieci, wielki i liczny t³um czeka na nas38.
Analogiczn¹ interpretacjê mierci znajdujemy u Ambro¿ego39.
Znane mu jest okrelenie mierci jako transitus. Biskup Mediolanu
stara siê je rozwin¹æ, uzupe³niaj¹c synonimem ad vitam reditus. Pisze: S¹dzê, ¿e dla tych, którzy mieræ uwa¿aj¹ za z³o, stosown¹ jest odpowiedzi¹, i¿ przez ¿ycie przechodzi siê do mierci (est transitus),
a przez mieræ do ¿ycia (ad vitam reditus)40. Wynika z tego, ¿e cz³owiek nic nie traci przez mieræ, lecz przeciwnie  zyskuje. Analogicznie jak Cyprian, Ambro¿y tak¿e precyzuje, ¿e przejcie przez mieræ
prowadzi do spotkania Chrystusa i pozostania z Nim: Pójdziemy (pergamus) tam, gdzie Jezus Chrystus przygotowa³ swym s³ugom mieszkanie, abymy tam gdzie On jest i my byli41.
Oczywicie nasz Autor daleki jest od pogl¹du, ¿e zawsze i ka¿da
mieræ oznacza przejcie do Chrystusa. Dotyczy to wy³¹cznie ludzi
sprawiedliwych, a wiêc tych, którzy przez wiête ¿ycie zas³u¿yli sobie
na zbawienie. Dla nich szczêcie wieczne staje siê przeznaczeniem.
Gdy jednak Ambro¿y wypowiada siê na temat samobójstwa, to ten
rodzaj mierci ocenia negatywnie, uwa¿aj¹c, ¿e jest ona sprzeczna
z natur¹ i zamiast byæ przejciem do Pana, staje siê zaci¹gniêciem wyroku potêpienia42.
Z przedstawionych powy¿ej pogl¹dów Ojców Kocio³a wynika, ¿e
w ich doktrynie mo¿na dostrzec afirmacjê mierci, ale nie jest to afirmacja mierci samej w sobie, lecz ze wzglêdu na rzeczywistoæ, do
Cyprian, De mortalitate, 22.
Tam¿e, 26.
39
Zob. studium na ten temat: J. Chêciñski, Interpretacja mierci jako powrotu do Boga
w dzie³ach w. Cypriana i w. Ambro¿ego, Poznañ 1997 (na prawach maszynopisu).
40
Ambro¿y, De bono mortis, 8, 32.
41
Tam¿e, 12, 52.
42
Por. Ambro¿y, De excessu fratris Satyri, 2, 11.
37
38
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której przechodzi siê w³anie poprzez mieræ. Argumentacja, któr¹
stosuj¹ Ojcowie ma wykazaæ, ¿e ziemskie ¿ycie cz³owieka, oparte na
swoistym statusie pielgrzyma (viator), przez mieræ przeradza siê
w now¹ egzystencjê, pozbawion¹ wszelkiej relatywnoci i znikomoci.
Pytanie o sens mierci staje siê w doktrynie Ojców Kocio³a pytaniem
o sens ¿ycia.
Na koniec trudno nie zapytaæ, czy tego rodzaju patrystyczna interpretacja mierci nie wykazuje jakiego podobieñstwa do wczeniejszej
myli antyku klasycznego? Niew¹tpliwie mimo wielu ró¿nic, podobieñstwa takiego mo¿na siê dopatrzyæ. Zestawiaj¹c pogl¹dy Ojców
z pogl¹dami autorów pogañskich, takich jak Cyceron czy Seneka,
mo¿na zauwa¿yæ, ¿e niezale¿nie od ró¿nic, Ojcowie zaczerpnêli ze
wiata staro¿ytnego pewne formy wyrazu, a tak¿e pewne rozwi¹zania
merytoryczne. Dotyczy to zw³aszcza pogañskich consolationes, które
by³y nie tylko znane, ale i wykorzystywane w³anie przez Cypriana
i Ambro¿ego. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e mimo analogicznoci formy
czy nawet treci, myl prowadzona przez Ojców Kocio³a jest ca³kowicie oryginalna, a tak¿e niezale¿na. Uwidacznia siê to szczególnie w odpowiedziach na pytanie o sens mierci. Motywacja patrystyczna diametralnie ró¿ni siê od motywacji autorów pogañskich. Konsolacja
chrzecijañska, przyjêta jako forma literacka przez Ojców, bazuje nie
tyle na argumentach filozoficznych, ile  nade wszystko  na nauczaniu zawartym w Pimie wiêtym. Konsekwentnie Ojcowie na mieræ
cz³owieka patrz¹ przez pryzmat dzie³a Chrystusa, Jego mieræ i zmartwychwstanie. Literatura konsolacyjna autorstwa Ojców Kocio³a zyskuje zupe³nie now¹ treæ. Sam Ambro¿y przyznaje, ¿e tak¿e i poganie przyjmuj¹ odpoczynek po mierci, ale zaraz zaznacza, ¿e nie mo¿na go porównaæ z chrzecijañsk¹ koncepcj¹ szczêcia, która zasadza
siê ca³kowicie na Chrystusie43.
Powy¿sze analizy doprowadzaj¹ nas do konkluzji, ¿e mieræ  wed³ug nauczania Ojców Kocio³a  jest czêci¹ linii ¿ycia cz³owieka.
Koñczy wprawdzie etap ziemskiego bytowania, nacechowanego cier-

43
Por. tam¿e, 1, 71. Trzeba jednak odnotowaæ, ¿e Ambro¿y w wiêkszym stopniu operuje
kategoriami filozofii, zw³aszcza platoñskiej i epikurejskiej, ni¿ Cyprian. U Cypriana zdecydowanie przewa¿a argumentacja teologiczno-biblijna. W jego s³owach wyczuwa siê autentycznego duszpasterza, który w ciep³ych barwach kreli wizjê nieba. Pos³uguje siê jêzykiem
prostym i przystêpnym. U Ambro¿ego natomiast wyrazistoæ przekazu jest nieco przyæmiona sformalizowanym aparatem pojêciowym, zaczerpniêtym z filozofii. Biskup Mediolanu
wprawdzie go zasymilowa³ i podporz¹dkowa³ w¹tkom biblijno-teologicznym, jednak mimo
to, jego wywód pozostaje nas¹czony pierwiastkiem filozoficznym.

MIERÆ. KRES I POCZ¥TEK ¯YCIA W PRZEKAZACH PATRYSTYCZNYCH

!

pieniami i niepewnoci¹, ale równoczenie rozpoczyna nowy etap, który charakteryzuje siê szczêciem nieograniczonym, pokojem, wiekuistym bezpieczeñstwem, którego gwarantem jest sam Chrystus44. Etap
ten oznacza po prostu przebywanie z Chrystusem. Chrzecijanin zatem nie powinien lêkaæ siê mierci, lecz przeciwnie oczekiwaæ jej
z radoci¹. Z jednej strony bowiem uwalnia ona cz³owieka od cierpieñ
ziemskich, z drugiej strony za  co jest istotne  stanowi inicjacjê
¿ycia wiecznego, odzyskania raju i pe³nej wspólnoty z Chrystusem.
Jest to w ca³ym tego s³owa znaczeniu pe³nia ¿ycia i pe³nia radoci, bo
 jak naucza Cyprian: [ ] ogl¹daæ Chrystusa, znaczy  radowaæ siê,
a nie mo¿e byæ naszej radoci, o ile kto nie bêdzie ogl¹da³ Chrystusa45. mierci powinien zatem chrzecijanin oczekiwaæ nie jako niewiadomej, lecz jako fascynuj¹cej niespodzianki, bo [ ] jak¿e wielka
prêdkoæ owej szczêliwej podró¿y [...], zamkn¹æ na chwilê oczy, którymi siê ogl¹da³o ludzi i wiat i zarazem potem otworzyæ, aby ujrzeæ
Boga i Chrystusa. [...] W jednej chwili zostaniesz odebrany ziemi, aby
znaleæ siê w Królestwie niebieskim46.
44
45
46

Por. Cyprian, De mortalitate, 3.
Tam¿e, 5.
Cyprian, Ad Fortunatum, 13.

24

BOGDAN CZÊSZ

MIERÆ. KRES I POCZ¥TEK ¯YCIA W PRZEKAZACH PATRYSTYCZNYCH

#

TEOLOGIA PATRYSTYCZNA
TOM 3, 2006

BOGDAN CZY¯EWSKI
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wydzia³ Teologiczny

¯ycie doczesne cz³owieka w ocenie Ojców Kocio³a
Mans Worldly Life in the Assessment of Church Fathers

Cz³owiek zajmowa³ wa¿ne miejsce w nauczaniu Ojców Kocio³a
i pisarzy chrzecijañskich okresu patrystycznego. Zdawali oni bowiem
sobie sprawê z tego, ¿e nauka o Bogu nie mo¿e byæ pozbawiona refleksji o cz³owieku. Wa¿nym tematem, który pojawia siê w antropologii
patrystycznej jest, ogólnie rzecz bior¹c, ¿ycie doczesne cz³owieka.
Rozpatrywane i rozwa¿ane bywa w ró¿nych aspektach: od stworzenia,
poprzez odkupienie a¿ do mierci i jego losów po mierci. Nie ma bodaj¿e Ojca Kocio³a i pisarza staro¿ytnoci chrzecijañskiej, który nie
zostawi³by wypowiedzi odnosz¹cej siê do cz³owieka, jego ¿ycia ziemskiego, duchowego i wiecznego. Nie sposób zatem wymieniæ wszystkich tekstów, a tym bardziej aluzji antropologicznych, w których jest
mowa o ¿yciu doczesnym cz³owieka. Spróbujê jednak, w oparciu
o niektóre wypowiedzi Ojców Kocio³a i pisarzy staro¿ytnoci, przedstawiæ zaproponowany temat.
W ca³ym tym g¹szczu tekstów autorów starochrzecijañskich na
temat ¿ycia doczesnego cz³owieka wyranie zarysowuj¹ siê zasadnicze
kwestie skupione wokó³ trzech pytañ: W pierwszym nale¿a³oby zapytaæ, w jaki sposób patrzyli Ojcowie i pisarze chrzecijañscy na cia³o
cz³owieka, a co za tym idzie na ¿ycie ziemskie? Dalej: Czy entuzjazm
dla mêczeñstwa, zarówno krwawego jak i bia³ego oznacza³ u Ojców
pogardê dla ¿ycia ziemskiego? W koñcu: Jakie mo¿liwoci stwarza
cz³owiekowi, zdaniem Ojców, ¿ycie ziemskie?
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I. CIA£O I ¯YCIE ZIEMSKIE
Ju¿ we wczesnych pismach chrzecijañskich ukazana zosta³a wielka godnoæ i znaczenie osoby ludzkiej. Autor Didache (pismo z pierwszego wieku) zwraca na to uwagê, kiedy wyranie zakazuje pozbawiania ¿ycia nienarodzonych dzieci: nie zabijaj dzieci przez poronienie
ani nie przyprawiaj ich o mieræ tu¿ po urodzeniu1. Podobne stwierdzenie odnajdujemy w Licie Barnaby (ok. 130 roku): Nie zabijaj
dziecka powoduj¹c poronienie, nie przyprawiaj o mieræ nowo narodzonego2. Chocia¿ autorzy wspomnianych pism nie mówi¹ wprost
o tym, z czego sk³ada siê cz³owiek, podkrelaj¹ jednak wielk¹ wartoæ
¿ycia i wskazuj¹ na koniecznoæ troski o jego zachowanie od pocz¹tku
jego istnienia.
Szacunek do ludzkiego cia³a dostrzegamy w jeszcze innym fragmencie Listu Barnaby, gdzie cia³o porównane zosta³o do cennego naczynia: Dopóki jeszcze jestecie w cennym naczyniu waszego cia³a,
niczego z tych nauk nie zaniedbujcie, lecz przestrzegajcie ich stale
i wype³niajcie wszystko, co jest polecane3.
Istniej¹, co prawda, pewne wypowiedzi, które sugeruj¹ pogardê
staro¿ytnych autorów chrzecijañskich dla cia³a ludzkiego. Przyk³adem mo¿e byæ List do Diogneta (koniec II wieku), w którym autor
stwierdza, ¿e duszê wiêzi widzialne cia³o, [ ] dusza ma w ciele wroga, chocia¿ mu nic z³ego nie zrobi³a, lub te¿ dusza zamkniêta w wiêzieniu cia³a spaja wszystkie jego cz³onki w jeden organizm4. Jest to
wyrana analogia do platoñskiej koncepcji wiata. Nale¿y jednak braæ
pod uwagê ca³y kontekst wypowiedzi autora wspomnianego tekstu.
List do Diogneta zaliczany jest bowiem do apologii chrzecijañskiej.
Poganie dostrzegali w pojêciu wiat i materia ogromn¹ wartoæ,
chrzecijanie za w polemice z nimi zwracali uwagê na z³o wiata,
w którym przysz³o im ¿yæ. Dlatego pos³ugiwali siê czêsto przeciwstawnymi wyra¿eniami: cia³o to materia, które jest symbolem wiata ziemskiego, a zatem czym z³ym, duch natomiast uto¿samiany z wnêtrzem
cz³owieka stanowi³ pozytywn¹ wartoæ i by³ przejawem ¿ycia wiary.
W innym za miejscu autor wspomnianego Listu stwierdza, ¿e chrze1
Didache II,2 [w:] Ojcowie Apostolscy, t³um. A. widerkówna, wstêp W. Myszor, PSP 45,
Warszawa 1990, s. 57.
2
List Barnaby 19,5, tam¿e, s. 132.
3
List Barnaby 21,8, tam¿e, s. 134.
4
List do Diogneta 6 [w:] M. Michalski, Antologia literatury patrystycznej, Warszawa
1075, t. I, s. 119.
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cijanie ¿yj¹ w ciele, lecz nie pod³ug cia³a. ¯yj¹ na ziemi, lecz uwa¿aj¹ siê za obywateli nieba5. Tutaj stanowisko autora zosta³o wyranie
z³agodzone.
Pozytywne wypowiedzi na temat ¿ycia doczesnego cz³owieka odnajdziemy tak¿e u Tertuliana (umiera po 220 roku). W swojej antropologicznej refleksji poszed³ dalej ni¿ jego poprzednicy. Porusza³ bowiem
nie tylko temat cia³a, ale tak¿e w jakim sensie mówi³ o tym, ¿e ucielenia ono duszê: Definiujemy duszê jako zrodzon¹ z tchnienia Bo¿ego,
niemierteln¹, cielesn¹, obdarzon¹ form¹, substancjê prost¹, inteligentn¹ sam¹ przez siê, zdoln¹ do zachowania na ró¿ne sposoby6. W dziele
natomiast O zmartwychwstaniu umar³ych napisa³: Nadto cia³o, jako ³ask¹ przenikniêta cielesnoæ, bêdzie równie¿ przenikliwe dla boskiego
ducha. Dlatego te¿ dopiero dziêki owemu uduchowieniu cielesnoæ cz³owieka stanie siê doskonale obecna dla Boga. Taki pe³ny sens zbawienia
cz³owieka, które nast¹pi dopiero wówczas, gdy równie¿ cia³o zostanie
uduchowione [ ] cia³o jest g³ówn¹ przyczyn¹ zbawienia7. Tertulian
podkrela zatem wartoæ cia³a ludzkiego, które wspó³istnieje z cielesn¹
dusz¹ i jako takie staje siê celem zbawczego dzie³a Chrystusa.
Temat cielesnoci, czyli ¿ycia wed³ug cia³a, pojawi³ siê tak¿e u w.
Ignacego Antiocheñskiego (umiera oko³o 107 roku). W Licie do Efezjan pisze: Ludzie ¿yj¹cy wed³ug cia³a nie mog¹ dokonywaæ czynów
duchowych, ani ludzie ¿yj¹cy wed³ug ducha czynów cielesnych, podobnie jak i wiara nie mo¿e pe³niæ dzie³ niewiary, ani niewiara wiary.
A nawet i to, co czynicie wed³ug cia³a, równie¿ jest duchowe: wszystko bowiem w Jezusie Chrystusie czynicie8. Ani cia³o, ani ¿ycie doczesne nie zosta³o przez autora przytoczonej wypowiedzi zanegowane,
tylko ¿ycie wed³ug cia³a, przez co mo¿na rozumieæ uleganie grzechowi, ¿¹dzom i kierowanie siê tym, co wiatowe.
W podobnym duchu wypowiada siê tak¿e w. Ireneusz z Lyonu
(umiera oko³o 202 roku). Kiedy mówi o cz³owieku zwraca uwagê na
jego istnienie dziêki bezporedniej interwencji Boga. On tworzy bowiem cz³owieka w³asnymi rêkami, którymi s¹ Chrystus i Duch wiêty: Przez rêce Ojca, tj. przez Syna i Ducha powstaje cz³owiek na podoList do Diogneta 5, tam¿e, s. 118.
Tertulian, O duszy 22, cyt. za H. Pietras, Pocz¹tki teologii Kocio³a, Kraków 2000,
s. 288.
7
Tertulian, O zmartwychwstaniu umar³ych 2,11-14, cyt. za L. Scheffczyk, Zmartwychwstanie, Warszawa 1983, s. 304.
8
w. Ignacy Antiocheñski, Do Kocio³a w Efezie 8,1 [w:] Ojcowie Apostolscy , dz. cyt.,
s. 69.
5
6
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bieñstwo Bo¿e, a nie tylko czêæ cz³owieka9. Temat ten biskup Lyonu
rozwija szerzej w pi¹tej ksiêdze swojego s³ynnego dzie³a Zdemaskowanie i zbicie fa³szywej wiedzy. Chce mianowicie pokazaæ z jednej strony, ¿e pe³ny cz³owiek to duch, dusza i cia³o, z drugiej za podkrela, i¿
nie wolno w ¿aden sposób pogardzaæ ludzkim cia³em, poniewa¿ cz³owiek (w tym równie¿ cia³o) nosi w sobie podobieñstwo do samego
Boga. Ireneusz pisze: Dusza i duch mog¹ byæ tylko czêci¹ cz³owieka,
ale w ¿adnym wypadku (pe³nym) cz³owiekiem. Doskona³ym cz³owiekiem jest dopiero zmieszanie i zjednoczenie duszy przyjmuj¹cej Ducha Ojca, razem z cia³em, które jest utworzone na obraz Bo¿y [ ].
Gdyby kto chcia³ wykluczyæ substancjê cia³a, tj. twór fizyczny,
a wzi¹æ pod uwagê tylko ducha, wówczas nie by³by to duchowy cz³owiek, lecz tylko duch cz³owieka, albo Duch Boga. Skoro jednak ten
duch zmiesza siê z dusz¹ i z³¹czy siê z cia³em, wtedy przez wylanie
Ducha powstaje duchowy i doskona³y cz³owiek, który jest uczyniony
wed³ug obrazu i podobieñstwa Bo¿ego10. Ireneusz z Lyonu podaje jeszcze jedno rozró¿nienie, mianowicie oddziela to, co jest cia³em od tego,
co jest cielesne. Je¿eli [ ] duszy zabraknie ducha  pisze biskup
Lyonu  to taki cz³owiek jest tylko psychiczny (animalis), a skoro pozosta³ cielesny (carnalis), jest niedoskona³y. Nosi on obraz Boga
w swoim ciele, lecz nie przybiera podobieñstwa przez ducha. Jak wiêc
taki cz³owiek jest niedoskona³y, tak znów je¿eli kto usunie obraz
Boga i pogardza cia³em, to ju¿ trudno mówiæ o cz³owieku, lecz raczej
o jakiej cz¹stce cz³owieka [ ] lub te¿ o czym zgo³a innym, ale nie
o cz³owieku. Albowiem sam cielesny twór nie jest sam z siebie cz³owiekiem, lecz tylko cia³em i czêci¹ cz³owieka11. W przytoczonym tekcie
dostrzec mo¿na wskazanie biskupa na godnoæ ludzkiego cia³a, tym
samym ¿ycia, które jest darem Boga.
Orygenes (umiera oko³o 254 roku) potwierdza w swoich licznych
wypowiedziach zdanie innych autorów na temat cz³owieka, ¿e istnieje
w nim pierwiastek duchowy i cielesny. W dziele O zasadach pisze, ¿e
cz³owiek sk³ada siê z duszy, z cia³a i z ¿ywotnego ducha12. Aleksandryjczyk nawi¹zuje do trychotomicznego modelu cz³owieka, czyli wyodrêbnia w nim cia³o, duszê materialn¹ i duszê niebiañsk¹. Cia³o postrzegane jest zatem jako integralna czêæ cz³owieka, tym samym powinno byæ cenione i dowartociowane.
9
w. Ireneusz z Lyonu, Adversus haereses V, 6,1 [w:] A. Bober, Antologia patrystyczna,
Kraków 1965, s. 53.
10
Tam¿e, V,6,1, s. 53.
11
Tam¿e, V,6,1, s. 53-54.
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Wystêpuje tak¿e u Ojców pochwa³a ludzkiego cia³a i jego u¿ytecznoæ. wiêty Ambro¿y (umiera w 397 roku) wylicza przymioty wskazuj¹ce na wielkoæ cia³a ludzkiego, dziêki czemu przewy¿sza ono inne
stworzenia Bo¿e. Dlatego te¿ Ambro¿y pyta w jednej z homilii na temat stworzenia wiata i cz³owieka o cia³o ludzkie: któ¿ zaprzeczy, ¿e
i ono przewy¿sza wszystko inne piêknem i wdziêkiem? Sk³ada siê z tej
samej wydaje siê materii, jak i wszystkie pozosta³e rzeczy ziemskie
i chocia¿ niektóre zwierzêta s¹ silniejsze i wy¿sze, jednak kszta³ty
ludzkiego cia³a s¹ piêkniejsze. Jego postawa jest prosta i wznios³a, nie
jest nadmiernie wysoka, ani te¿ niepozorna, nie jest maleñka zas³uguj¹ca na wzgardê. Postaæ zewnêtrzna cia³a jest mi³a i ujmuj¹ca, nie
dzia³a odstraszaj¹co wielkimi, jak u zwierz¹t rozmiarami, ani szczup³oci¹ wiadcz¹c¹ o chorobie13.
Pochwa³a cia³a ludzkiego prowadzi tak¿e biskupa Mediolanu do
szczegó³owego opisu wszystkich organów cia³a i przedstawienia ich
u¿ytecznoci. Jest zatem mowa o w³osach i g³owie, o mózgu, oczach
i s³uchu, o nosie, ustach i jêzyku, o zêbach, gardle, piersiach i brzuchu,
o ¿y³ach, w których p³ynie krew, o nogach i wielu innych czêciach cia³a14. Wszystko opisuje Ambro¿y z dok³adn¹ precyzj¹ i wskazuje tym samym, i¿ ¿aden z organów cia³a ludzkiego nie zosta³ stworzony daremnie. Z drugiej za strony widaæ w tych opisach troskê autora, by pokazaæ godnoæ ludzkiego cia³a, a tym samym wartoæ ¿ycia.
Inny jeszcze autor  w. Piotr Chryzolog (umiera oko³o 450 roku) 
mówi tak¿e o bogactwie cz³owieka, na które sk³ada siê jego cia³o: cia³o, to mieszkanie umys³u i duszy przybytek, mur ducha os³aniaj¹cy,
szko³a cnót i wi¹tynia Boga15. Przytoczona wypowied nie pozostawia ¿adnych w¹tpliwoci, i¿ cia³o ludzkie postrzegane jest przez Piotra Chryzologa pozytywnie, co wiêcej, posiada ono swoj¹ godnoæ, chocia¿by ze wzglêdu na zamieszkuj¹cego w nim Boga.
Pozytywne wypowiedzi w. Ireneusza i Orygenesa na temat cia³a
cz³owieka, ale tak¿e wczeniejszych i póniejszych Ojców, posiadaj¹
podwójne pod³o¿e. Pierwsze wynika z ca³¹ pewnoci¹ z patrzenia na
ludzkie cia³o przez gnostyków i doketów. Jedni i drudzy uwa¿ali je za
Orygenes, O zasadach III,4,1, ród³a Myli Teologicznej 1, z j. ³aciñskiego i greckiego prze³. i oprac. S. Kalinkowski, wprow. H. Pietras, s. 294.
13
w. Ambro¿y, Hexaemeron VI,54, t³um. W. Szo³drski, wstêp A. Bogucki, oprac.
W. Myszor, PSP IV, Warszawa 1969, s. 216.
14
Por. tam¿e, VI,55-74, s. 216-224.
15
w. Piotr Chryzolog, Homilia na Wielki Post [w:] D. P.-P. Verbraken, M. Starowieyski,
Panorama patrystyczna, Warszawa 1991, s. 178.
12
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co materialnego, zatem z³ego i zbytecznego. Dlatego te¿ Ojcowie
i pisarze staro¿ytnoci chrzecijañskiej z takim uporem polemizowali
z nimi i usi³owali ukazaæ cia³o cz³owieka w zupe³nie innym wietle:
jako stworzone przez Pana Boga, przez Niego akceptowane i konieczne, by mo¿na nazwaæ kogo cz³owiekiem.
Drugie pod³o¿e wynika³o z trychotomicznego ujêcia cz³owieka,
czyli pojmowania go jako z³o¿onego z duszy, ducha i cia³a. Tego rodzaju ujêcie prowadzi³o równie¿ do stwierdzenia, ¿e tylko taki mo¿e nazywaæ siê cz³owiekiem. S¹ to zatem dwa podstawowe powody afirmacji ¿ycia cz³owieka ukazanego przez Ojców Kocio³a.
Naszych rozwa¿añ nie mo¿na ograniczaæ jednak wy³¹cznie do
wskazania na godnoæ ludzkiego cia³a, co tak czêsto podkrelaj¹ Ojcowie Kocio³a. Konsekwencj¹ tego jest pokazanie wartoci ¿ycia ludzkiego w ogóle. Przyk³adem mog¹ byæ liczne wypowiedzi w. Augustyna, który zwraca uwagê na ¿ycie doczesne, które nie zosta³o przekrelone przez Pana Boga. Dlatego biskup Hippony mówi o tym, i¿ nie
wolno s¹dziæ, ¿e Bóg nie troszczy siê w wiêtych i wiernych swoich
o to, co doczesne. Kiedy wypowiedzia³ s³owa: Pan zachowa go i o¿ywi,
zwróci³ równie¿ uwagê i na to ¿ycie16. W innym za miejscu Objanieñ
Psalmów Augustyn powo³uje siê na dwa ¿ycia u cz³owieka: jedno, które prowadzimy, drugie, którego siê spodziewamy. To, które prowadzimy, znamy. Spodziewane jest dla nas nieznane. Zno to, które wiedziesz, a bêdziesz mia³ to, którego siê spodziewasz. W jaki sposób znosisz? ¯eby nie zosta³ zwyciê¿ony przez kusiciela. Swymi trudami,
pokusami, mêk¹, mierci¹ pokaza³ ci Chrystus to ¿ycie. Zmartwychwstaniem swoim pokaza³ ci ¿ycie jakie bêdziesz mia³. Albowiem my
nie wiedzielimy nic innego o cz³owieku, jak tylko to, ¿e siê rodzi
i umiera. Nie wiedzielimy, ¿eby cz³owiek zmartwychwsta³ i ¿y³ na
wieki. Przyj¹³ to, co zna³, a pokaza³ to o czym nie wiedzia³e17. Z drugiej za strony Augustyn zdaje sobie sprawê z tego, ¿e ¿ycie na ziemi
jest krótkie i kiedy przeminie. Dlatego te¿ stwierdza, ¿e Ka¿dy, kto
siê urodzi³, musi ust¹piæ temu, co siê ma narodziæ. Ca³y ten porz¹dek
rzeczy zniszczalnych, jest swoist¹ rzek¹. W tê rzekê niech siê nie rzuca
spragniona dusza, niech siê nie rzuca; niech stoi. A w jaki sposób przebrnie przez rozkosze rzeczy zniszczalnych? Niechaj wierzy w Chrystusa, a przejdzie such¹ nog¹18.
16
w. Augustyn, Objanienia Psalmów 40,3, t³um. i wstêp J. Sulowski, oprac. E. Stanula, PSP 38, Warszawa 1986, s. 113.
17
Tam¿e, 60,4, PSP 39, s. 44.
18
Tam¿e, 65,11, s. 131.
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Przytoczone wypowiedzi w. Augustyna na temat ¿ycia doczesnego cz³owieka wynika³y zapewne z jego pogl¹dów, które ulega³y swoistej ewolucji. Je¿eli niekiedy zarzuca siê biskupowi Hippony ma³o
precyzyjny i semantycznie chwiejny sposób omawiania problematyki
cz³owieka, co z pewnoci¹ wynika³o z silnego wp³ywu Platona, nale¿y
uczciwie przyznaæ, i¿ zawsze doskonale zdawa³ sobie sprawê z bytowego bogactwa ludzkiej natury19. Wskazuj¹ na to liczne jego wypowiedzi, wystarczy przytoczyæ chocia¿by jedno zdanie z Kazania 43: cz³owiek istnieje jak drzewa i kamienie, ¿yje jak roliny, czuje jak zwierzêta, myli jak anio³owie20. Augustyn dostrzega tutaj ró¿ne warstwy
w ludzkiej naturze: cech¹ wspóln¹ ze wiatem nieo¿ywionym jest istnienie, ze wiatem rolinnym ³¹czy nas ¿ycie biologiczne, ze zwierzêcym  zdolnoæ odczuwania, ze wiatem duchowym natomiast  fenomen myli. Chocia¿ w pewnym momencie ¿ycia, pod wp³ywem manichejczyków, biskup Hippony przypisywa³ cia³u z³o moralne, czyli
grzech i z³o intelektualne, to jednak póniej, dziêki inspiracji biblijnej dowartociowa³ rolê cia³a poprzez stwierdzenie, ¿e cz³owiek nie
tylko posiada cia³o, ale jest cia³em. Co wiêcej, polemizowa³ z manichejskim dualizmem: Wszystko [ ] o ile istnieje, jest o tyle dobrem. [ ]
Wobec tego za, ¿e wszelkie dobro pochodzi od Boga, nikt nie powinien
w¹tpiæ, ¿e tak¿e materia, je¿eli w ogóle jest, pochodziæ nie mo¿e sk¹din¹d jak tylko od Boga21. Potwierdzeniem tego faktu jest dla Augustyna fakt wcielenia Bo¿ego S³owa. Chrystus przyj¹³ bowiem cia³o, które
pochodzi od Boga, posiada naturaln¹ formê, strukturê, uporz¹dkowanie i piêkno. Z tego te¿ powodu zas³uguje na szacunek i godnoæ.
Pozytywnie o ¿yciu doczesnym wypowiada siê tak¿e w. Ambro¿y
z Mediolanu. W dziele Obowi¹zki duchownych przypomina: Przecie¿
ju¿ od pierwszej m³odoci, skoro tylko zaczniemy u¿ywaæ rozumu, kochamy ¿ycie jako dar Boga, mi³ujemy ojczyznê i rodziców22. Biskup
Mediolanu, podobnie jak wiele innych przytoczonych wczeniej wypowiedzi Ojców, uznaje ¿ycie za dar Boga.
W tym miejscu mo¿na ponownie wróciæ do w. Ignacego Antiocheñskiego, który zwraca uwagê na wielk¹ godnoæ cz³owieka. Kieru-

19
Por. S. Kowalczyk, Cz³owiek i Bóg w nauce wiêtego Augustyna, Warszawa 1987,
zw³aszcza s. 59-71.
20
w. Augustyn, Kazanie 43,4 [w:] w. Augustyn, Wybór mów, t³um. J. Jaworski, wstêp
i oprac. E. Stanula, PSP 12, Warszawa 1973, s. 331.
21
w. Augustyn, O naturze dobra 18, cyt. za S. Kowalczyk, Cz³owiek i , dz. cyt., s. 65.
22
w. Ambro¿y, Obowi¹zki duchownych, przek³. K. Abgarowicz, przek³ad przejrzeli
J. Sajdak i J. Wikarjak, Warszawa 1967.
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j¹c swój List do chrzecijan zamieszkuj¹cych gminê w Efezie, mówi:
jestecie zatem wszyscy wspó³wêdrowcami, wy nosiciele Boga i nosiciele wi¹tyni, nosiciele Chrystusa i nosiciele wiêtych przedmiotów23.
Tego rodzaju pochwa³a odnosi siê do ludzi, w ciele których zamieszkuje Bóg.

II. ENTUZJAZM DLA MÊCZEÑSTWA CZY MIERCI?
Temat wartoci ¿ycia doczesnego nale¿y tak¿e rozpatrywaæ w literaturze dotycz¹cej mêczeñstwa. Niekiedy mo¿na odnieæ wra¿enie, i¿
w epoce mêczenników ¿ycie ludzkie traktowane by³o jako pewnego
rodzaju ucieczka od ¿ycia. mieræ mog³a bowiem stanowiæ kres ludzkich cierpieñ. Co wiêcej, spotykamy przecie¿ postawy mêczenników,
jak na przyk³ad w. Ignacego Antiocheñskiego, którzy chcieli ponieæ
mieræ. Wiemy, ¿e równie¿ wielki Orygenes, kiedy uwiêziono jego ojca
podczas przeladowania za czasów cesarza Septymiusza Sewera, zapragn¹³ wówczas udaæ siê do wiêzienia i wraz z nim ponieæ mieræ
mêczeñsk¹.
Nale¿y zatem zapytaæ, czy ¿ycie ziemskie nic nie znaczy³o dla tych
ludzi? Spróbujmy przyjrzeæ siê niektórym opisom, aby przekonaæ siê,
w jaki sposób patrzono w³anie przez pryzmat mêczeñstwa na ¿ycie
doczesne.
Teksty zawieraj¹ce opisy mêczeñstwa, ale tak¿e ca³a literatura
o nazwie Zachêta do mêczeñstwa nie potwierdza przyjêcia postawy
równoznacznej z pogard¹ dla ¿ycia ludzkiego. Koció³ staro¿ytny potêpia³ tych, którzy szukali mêczeñstwa, co wiêcej, pozwala³ na ucieczkê przed nim w czasie przeladowañ. Istnieje wiele na ten temat wypowiedzi Ojców. Przyk³adem mo¿e byæ opis mêczeñstwa biskupa
Smyrny Polikarpa (umiera w 155 roku), w którym potêpiona zosta³a
postawa tych, którzy sami zg³aszali siê na mêczeñstwo. Jeden z nich
jednak  czytamy w Mêczeñstwie Polikarpa  imieniem Kwintus, Frygijczyk niedawno przyby³y z Frygii, ul¹k³ siê na widok zwierz¹t. To
on dobrowolnie zg³osi³ siê sam [jako chrzecijanin] sk³aniaj¹c do tego
jeszcze kilku innych. [ ] Dlatego te¿ bracia, nie pochwalamy tych, co
sami siê zg³aszaj¹ (na mêczeñstwo), gdy¿ nie tak naucza Ewangelia24.
W takim samym duchu pisze w. Cyprian (umiera w 258 roku) w jed23
24

w. Ignacy Antiocheñski, List do Kocio³a w Efezie 9,2, dz. cyt., s. 69.
Mêczeñstwo wiêtego Polikarpa 4 [w:] Ojcowie Apostolscy , dz. cyt., s. 104.
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nym ze swoich Listów, w którym zakazuje: Niechaj ¿aden z was [ ]
dobrowolnie poganom siê nie oddaje25. Znana jest tak¿e wspominana
ju¿ wczeniej historia Orygenesa, któremu w zg³oszeniu siê na mêczeñstwo przeszkodzi³a matka, poniewa¿ schowa³a mu ubrania i w ten
sposób udaremni³a m³odzieñczy i nierozwa¿ny pomys³ syna26.
wiêty Ambro¿y z Mediolanu przestrzega przed dobrowolnym
mêczeñstwem: Dlatego Pan chce, abymy w czasach przeladowania
przenosili siê z miasta do miasta, raczej uchodzili, by u¿yæ jego w³asnego wyra¿enia (por. Mt 10,23); a¿eby kto pragn¹c chwa³y mêczeñskiej, nie nara¿a³ siê lekkomylnie na niebezpieczeñstwa, których nie
potrafi³by znieæ i wytrzymaæ ze wzglêdu na w¹t³e cia³o lub zbyt s³abego ducha27. Ambro¿y wzywa zatem, by niepotrzebnie nie nara¿aæ siê
na mêczeñstwo, nie prowokowaæ wroga, ale nale¿y postêpowaæ roztropnie w chwilach zagro¿enia ¿ycia.
Koció³ staro¿ytny zabrania³ tak¿e prowokowania pogan przez
chrzecijan. Polega³o to na zniewa¿aniu przez nich wi¹tyñ pogañskich czy te¿ pos³ugiwania siê blunierstwami. Orygenes nazwa³ ich
chrzecijanami ostatniego gatunku, synod za w Elwirze nakaza³ skreliæ ich imiona z listy mêczenników.
Istnia³a jednak kategoria ludzi, którzy stawali w obronie chrzecijan, ci¹gaj¹c jednoczenie na siebie nieprzychylnoæ w³adz i powoduj¹c mieræ mêczeñsk¹.
Byli tak¿e chrzecijanie, którzy szukali mêczeñstwa. Widaæ to
zw³aszcza w postawie przywo³ywanego ju¿ w. Ignacego Antiocheñskiego, który w Licie do Rzymian pisze: Na nic mi rozkosze tego wiata
i królestwa doczesne. Wolê umrzeæ, [by po³¹czyæ siê] z Chrystusem, ni¿
królowaæ a¿ po krañce ziemi. Tego szukam, który za nas umar³. Tego
pragnê, który za nas zmartwychwsta³. Moje narodziny siê zbli¿aj¹28.
Nie by³o to jednak szukanie mêczeñstwa dla samego mêczeñstwa, dla
zadania sobie cierpieñ i udrêk cia³a. Chodzi³o o naladowanie Chrystusa, tak¿e w mierci, o ca³kowite upodobnienie siê do Niego.
Dowodem na to, ¿e chrzecijanie w czasach przeladowañ cenili
sobie ¿ycie doczesne by³a tak¿e ucieczka przed ewentualn¹ mierci¹.
w. Cyprian, Listy, 81, t³um. W. Szo³drski, wstêp M. Michalski, oprac. E. Stanula, PSP
1, Warszawa 1969, s. 308.
26
Por. Euzebiusz z Cezarei, Historia kocielna 6,2,5n, t³um. A. Lisiecki, POK III, Poznañ
1924, reprint Kraków 1993.
27
w. Ambro¿y, Obowi¹zki duchownych, I, 37,187, s. 86-87.
28
w. Ignacy Antiocheñski, List do Kocio³a w Rzymie 6 [w:] Ojcowie Apostolscy dz.
cyt., s. 82.
25
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Je¿eli by³o mo¿liwe, zachêcano chrzecijan, aby unikali mierci. Przyk³adem mo¿e byæ w. Polikarp, który ratowa³ siê ucieczk¹ przed przeladowaniami. Tak¿e w. Cyprian schroni³ siê w pobli¿u Kartaginy
podczas przeladowania za cesarza Decjusza i stamt¹d kierowa³ gmin¹ chrzecijan.
Wszystkie zatem wymienione przyk³ady wiadcz¹ o tym, ¿e chrzecijanie w czasach przeladowañ, kiedy mêczeñstwo by³o bardzo cenione i sta³o siê wiadectwem najwy¿szej wagi, nie szukali mierci dla
samej mierci. Zdawali sobie sprawê z tego, ¿e ¿ycie doczesne jest
darem Boga, o które nale¿y siê troszczyæ. Z drugiej jednak strony
chrzecijanin powinien byæ w ka¿dej chwili gotowy, by to ¿ycie z³o¿yæ
w ofierze za Chrystusa, podobnie jak On uczyni³ to za nas. W tym te¿
kontekcie istnia³ entuzjazm dla mêczeñstwa, nigdy za dla mierci.
Je¿eli natomiast pojawia³y siê tego rodzaju postawy, piêtnowane by³y
przez pisarzy chrzecijañskich.
W literaturze patrystycznej spotykamy wyrany sprzeciw wobec
przypisywaniu chrzecijanom negatywnej postawy w odniesieniu do
¿ycia. Tertulian stwierdza: S¹ bowiem tacy, którzy s¹dz¹, ¿e chrzecijanie to rodzaj ludzi przygotowanych tylko na mieræ, którzy uwa¿aj¹, ¿e do takiej niezachwianej postawy przygotowuje siê ich w³anie
wyrzeczeniem przyjemnoci, aby ³atwiej pogardzili ¿yciem zerwawszy
wprzód z nim wiêzy, aby nie têsknili za ¿yciem, które uczynili dla siebie wyzutym z wszystkiego29.
Pozostaje jeszcze jeden pogl¹d na ¿ycie ludzkie, zwi¹zany z mêczeñstwem. Chodzi mianowicie o tak zwane bia³e mêczeñstwo, praktykowane zw³aszcza przez ojców pustyni. Kiedy patrzymy na sposób
ich ¿ycia mo¿emy odnieæ wra¿enie, i¿ pogardzali ¿yciem ziemskim,
skoro doprowadzali siebie do skrajnego ubóstwa, wycieñczenia organizmu przez posty, modlitwy i nocne czuwania. Czy tego rodzaju postawy wynika³y z pogardy dla ¿ycia ludzkiego? Gdyby udzieliæ odpowiedzi twierdz¹cej, by³aby ona z ca³¹ pewnoci¹ wielkim uproszczeniem. Teksty ojców pustyni wskazuj¹ raczej na porzucenie wiata
i ucieczkê od tego, co wiatowe. Dlatego te¿ abba Antoni wo³a³: Miejcie w nienawici wiat i wszystko to, co jest na nim; miejcie w nienawici wszelkie wygody cielesne30. Istnieje zatem raczej pogarda dla
Tertulian, O widowiskach 1,1-2,1 [w:] Tertulian, Wybór pism, t³um. E. Stanula,
W. Kania, W. Myszor, wstêp E. Stanula, oprac. W. Myszor  E. Stanula, PSP 5, Warszawa 1970,
s. 79-80.
30
Ksiêga Starców, w. Antoni Wielki, 33, przek³. M. Borkowska, wstêp i oprac. M. Starowieyski, Kraków 1983, s. 58.
29

¯YCIE DOCZESNE CZ£OWIEKA W OCENIE OJCÓW KOCIO£A

!#

wiatowego stylu ¿ycia, w którym króluje pycha i mi³oæ w³asna. Kiedy abba Izaak odwiedzi³ abba Pojmena i zobaczy³, ¿e ten polewa swoje nogi odrobin¹ wody, by je nieco och³odziæ, zapyta³ go: Dlaczego inni
praktykuj¹ surowoæ i twardo siê obchodz¹ z w³asnym cia³em? W odpowiedzi abba Izaak us³ysza³: Nas nie uczono zabijaæ cia³o, ale zabijaæ namiêtnoæ31. ¯ycie ziemskie stawa³o siê zatem dla pustelników
rodkiem do osi¹gniêcia doskona³oci i wiêtoci, drog¹ do naladowania Chrystusa. Ojcowie pustyni negatywnie odnosili siê do tego
wszystkiego, co stanowi³o wiat, o ¿yciu natomiast wyra¿ali siê pozytywnie, zdawali sobie bowiem sprawê z tego, ¿e ono prowadzi ich do
Boga. W ¿yciu ziemskim mogli bowiem konsekwentnie realizowaæ
Bo¿e przykazania, rady ewangeliczne oraz d¹¿yæ do wiêtoci i doskona³oci.

III. MO¯LIWOCI, JAKIE DAJE CZ£OWIEKOWI ¯YCIE DOCZESNE
Ojcowie mówi¹c o ¿yciu doczesnym cz³owieka wskazywali bardzo
czêsto na jego wartoæ. Podkrelali przydatnoæ tego ¿ycia, wymieniali konkretne jego owoce, które maj¹ ogromne znaczenie i wp³yw na
przysz³oæ cz³owieka. Chodzi tutaj przede wszystkim o ca³y proces
doskonalenia siebie, który cz³owiek podejmuje w ¿yciu doczesnym,
ten za ma wp³yw na ¿ycie wieczne. W tym te¿ kontekcie mo¿na
mówiæ o wartoci ¿ycia doczesnego.
Wspomniany problem podejmowa³o wiêkszoæ Ojców i pisarzy
staro¿ytnoci chrzecijañskiej. Na szczególn¹ jednak uwagê w tym
wzglêdzie zas³uguje dwóch biskupów ¿yj¹cych nieomal¿e w tych samych latach: w. Grzegorz z Nyssy (335-394) i w. Ambro¿y z Mediolanu (334-397). Reprezentuj¹ oni dwa ró¿ne rodowiska: Wschodnie 
Kapadocjê i Zachodnie  Mediolan. Jeden i drugi wiele miejsca powiêca ukazaniu wartoci ¿ycia doczesnego. Zarówno w. Ambro¿y
jak i w. Grzegorz wskazuj¹ na konkretne mo¿liwoci, jakie daje
cz³owiekowi ¿ycie na ziemi i podaj¹ praktyczne wskazania prowadz¹ce do ich osi¹gniêcia. Jeden i drugi autor zaznacza, i¿ wypracowywanie tych cnót ma wp³yw na ¿ycie wieczne, ku któremu ka¿dy z nas
d¹¿y na ziemi.

31

Tam¿e, Abba Pojmen, 183, s. 301.
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1. Upodobnienie siê do Boga
Pierwszym z nich jest mo¿liwoæ upodobnienia siê cz³owieka do Pana
Boga. Wed³ug w. Grzegorza z Nyssy ¿ycie chrzecijañskie nie polega na
postêpowaniu zgodnie z natur¹ cz³owieka, lecz na kierowaniu siê nauk¹,
jak¹ wiatu daje Chrystus. Grzegorz podkrela, ¿e jedynie Bóg stanowi
kres szczêcia ludzkiego, wiêc wszystkie nasze wysi³ki musz¹ zd¹¿yæ do
upodobnienia nas do Niego. Niew¹tpliwie kresem szczêcia ludzkiego jest
upodobnienie siê do Boga32. Co wiêcej, tylko wtedy, gdy kto prowadzi
¿ycie podobne do ¿ycia samego Boga, mo¿e s³usznie patrzeæ na pañstwo
niebieskie, nazywaj¹c króla niebios ojcem, a niebiesk¹ szczêliwoæ swoj¹ ojczyzn¹33. Tam te¿ nale¿y za³o¿yæ podwaliny swego mieszkania, tam
umieszczaæ skarby, tam przenieæ swe serce, bo gdzie jest skarb, tam jest
i serce (por. Mt 6,21)34. Ostatecznym zatem celem wêdrówki ziemskiej,
przebywania w ciele, staje siê przywrócenie do stanu pierwotnego, co
w³aciwie nie jest niczym innym ni¿ upodobnieniem siê do Boga35. Oznacza to, ¿e ju¿ w ¿yciu ziemskim mo¿emy, wed³ug Grzegorza, staæ siê sprawiedliwymi, pobo¿nymi, dobrymi.
Upodobnienie siê do Boga to nic innego jak naladowanie Chrystusa. Zwraca na to czêsto uwagê w. Ambro¿y z Mediolanu. W dziele
Obowi¹zki duchownych biskup nawo³uje chrzecijan: I w tym dajê
radê, bo jest to po¿yteczne dla was, abycie naladowali Chrystusa36.
Uzasadnieniem dla Ambro¿ego jest to, ¿e Chrystus pozostaje dla cz³owieka swoist¹ Drog¹ w poszukiwaniu Pana Boga. Obejmuje ona ¿ycie
w cnotach37, przyjmowanie w³aciwej postawy wobec ludzi ubogich38,
odwa¿ne niesienie krzy¿a39.
2. Spe³nianie uczynków mi³oci
Mo¿liwoæ upodobnienia siê do Pana Boga, jak¹ daje ¿ycie doczesne, polega tak¿e, a mo¿e przede wszystkim, na zdolnoci mi³owania,
Cyt. za L. Ma³unowiczówna, Konsolacja w mowach pogrzebowych w. Grzegorza
z Nyssy, Roczniki Humanistyczne 23 (1975) z. 3, s. 75.
33
Tam¿e.
34
Tam¿e.
35
Tam¿e.
36
w. Ambro¿y z Mediolanu, O obowi¹zkach duchownych I, 30,151, s. 73.
37
Por. w. Ambro¿y, O wierze, III, 7,52: Chrystus przeto jest pocz¹tkiem naszej cnoty,
pocz¹tkiem czystoci ( ) Chrystus jest pocz¹tkiem skromnoci w ¿yciu, bo bêd¹c bogatym,
sta³ siê ubogim (2Kor 8,9); jest pocz¹tkiem cierpliwoci [ ] jest pocz¹tkiem pokory [ ]. Od
Niego bowiem bierze pocz¹tek wszelka cnota.
38
Por. w. Ambro¿y, Obowi¹zki duchownych I, 30,151, s. 73.
39
Por. ten¿e, Zachêta do dziewictwa 7,48.
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której naturaln¹ konsekwencj¹ jest spe³nianie uczynków mi³oci. Mi³oæ uzdalnia bowiem ka¿dego cz³owieka do heroicznego pomna¿ania
dobra i na wzór Chrystusa, przybli¿a mu gwarancjê zbawienia40.
W swoich pismach wiele miejsca powiêca Grzegorz jednemu
z aspektów mi³oci, jakim jest czynienie mi³osierdzia. Nakazuje ono
najpierw trwanie przy cz³owieku cierpi¹cym. Grzegorz chce podkreliæ, jak wa¿ne jest okazywanie mi³osierdzia i to nie tylko w formie
materialnej, ale równie¿ i duchowej. Mi³osierdzie utrzymuje ¿ycie, jest
matk¹ biednych, nauczycielk¹ bogatych, dobr¹ karmicielk¹ m³odych,
pielêgniark¹ s³abych, spi¿arni¹ potrzebuj¹cych, wspóln¹ przystani¹
nieszczêliwych, udzielaj¹c¹ swej opieki wszystkim okresom ¿ycia
i nieszczêciom41. Nale¿y jednak pamiêtaæ o tym, ¿e mi³osierdzie jest
wiadczeniem dwustronnym. Pomaga bowiem i dwiga cz³owieka potrzebuj¹cego oraz sprzyja rozwojowi wewnêtrznemu i doskonaleniu
siê cz³owieka, który to mi³osierdzie wiadczy. Pobudza go do bezinteresownego dzia³ania i kieruje na drogê mi³oci.
wiêty Ambro¿y mówi¹c o mi³osierdziu, które daje cz³owiekowi
mo¿liwoæ czyniæ w ¿yciu ziemskim, wypowiada siê w podobny sposób. Nic tak nie wyró¿nia duszy chrzecijañskiej  pisze biskup Mediolanu  jak mi³osierdzie, i to przede wszystkim wzglêdem ubogich42.
Uczynki mi³osierdzia s¹ u Ambro¿ego bardzo mocno zwi¹zane z nagrod¹ wieczn¹, w której cz³owiek ma udzia³, dziêki ich spe³nianiu43.
Drugim wa¿nym uczynkiem mi³oci, który mamy mo¿liwoæ spe³niaæ w ¿yciu doczesnym, to ja³mu¿na. Polega ona na dzieleniu siê z potrzebuj¹cymi tym, co cz³owiek posiada. Pomagaæ nale¿y nie tylko przez
datki materialne, ale tak¿e przez czynn¹ pomoc. W Mowie I o mi³oci ku
¿ebrakom w. Grzegorz mówi: szybko i niezw³ocznie stañ przy potrzebuj¹cym i b¹d mu ¿ywicielem! Datek nie przyniesie ci straty. Nie bój siê,
obficie siê rodzi owoc ja³mu¿ny. Daj¹c j¹ siej, a nape³nisz dom snopkami wszelkiego dobra!44. Autor uzupe³nia, ¿e nawet, jeli kto wydaje siê
sobie biednym to niech pozostanie biednym, ale mimo to niech wesprze
potrzebuj¹cego. Podkrela to w s³owach: Daj, co masz, gdy¿ Bóg nie wymaga rzeczy przekraczaj¹cych nasz¹ mo¿liwoæ45.

40
41
42
43
44
45

Por. F. Dr¹czkowski, Poza mi³oci¹ nie ma zbawienia, Pelplin-Toruñ 1996, s. 75.
w. Grzegorz z Nyssy, O mi³oci ku ¿ebrakom: mowa I.
w. Ambro¿y, Obowi¹zki duchownych I, 11,38, s. 32.
Tam¿e.
Tam¿e.
Tam¿e.
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wiêty Ambro¿y powiêca tak¿e wiele miejsca w swoich pismach
ja³mu¿nie, która zwi¹zana jest u niego bardzo cile z cnot¹ mi³osierdzia. Biskup Mediolanu dostrzega w niej nawet mo¿liwoæ uwolnienia
od mierci: widzisz, jak wiele jest rodków zaradczych! Oczyszcza nas
mi³osierdzie, oczyszcza nas s³owo Bo¿e [ ] Nie tylko tu, ale i w innych
miejscach masz to piêknie podane: Ja³mu¿na od mierci wybawia46.
3. Wypracowywanie owoców dla nagrody ¿ycia wiecznego
¯ycie doczesne pozwala tak¿e cz³owiekowi osi¹gn¹æ nagrodê ¿ycia
wiecznego. Biskup Nyssy bardzo czêsto wskazuje w swoich mowach
i kazaniach na owoce, które cz³owiek ma mo¿liwoæ wypracowaæ w ¿yciu ziemskim, te za zaowocuj¹ w wiecznoci, stanowi¹ bowiem zadatek dóbr przysz³ych. Nale¿¹ do nich litoæ i dobroczynnoæ. S¹ one tak
Bogu [ ] mi³e, jak i boskim czyni¹ cz³owieka, w którym zamieszkaj¹
i kszta³tuj¹ go na podobieñstwo najwy¿szego dobra, aby istnia³ obraz
istoty pierwszej, nieska¿onej i przechodz¹cej wszelkie pojêcie. A jaki¿
koniec gorliwoci gwarantuj¹ te cnoty? Tu na ziemi dobr¹ nadziejê
i radosne oczekiwanie, a w przysz³ym ¿yciu, gdy strz¹niemy z siebie
to niesta³e cia³o i przyodziejemy siê w niemiertelnoæ, zapewniaj¹
nam szczêliwy, nie koñcz¹cy siê i niepodleg³y zgubie ¿ywot, przygotowany w jakich cudownych i niepoznawalnych dla nas obecnie rozkoszach47.
wiêty Grzegorz zwraca uwagê na podwójn¹ niejako nagrodê za
spe³nianie konkretnych uczynków mi³oci. Cz³owiek bowiem ju¿ na
ziemi staje siê niemal podobny do Boga, poniewa¿ czyni dobrze ludziom, tak jak On, który jest dobry. Owocem ¿ycia doskona³ego jest
zatem wspomniana nagroda, czyli odzyskanie godnoci utraconej
przez grzech pierworodny oraz nieprzemijaj¹ca nadzieja na inne, lepsze ¿ycie. Grzegorz mówi jeszcze o jednym wymiarze tej nagrody, która jest nieprzemijaj¹ca. Chodzi tutaj o ¿ycie wieczne, ku któremu d¹¿y
cz³owiek, a osi¹ga je za kszta³towanie w sobie postawy doskona³oci
na miarê i wzór samego Pana Boga.
Grzegorz w swoich mowach i kazaniach drogê doskonalenia siebie
nierozerwalnie wi¹¿e tak¿e ze spe³nianiem dobrych uczynków. Uwa¿a, ¿e okazywanie mi³oci bliniemu zbli¿a cz³owieka do Boga. Z tych
w. Ambro¿y, Wyk³ad Ewangelii wed³ug w. £ukasza VII, 101, przek³. W. Szo³drski,
wstêp i oprac. A. Bogucki, PSP 16, Warszawa 1977, s. 154.
47
w. Grzegorz z Nyssy, O mi³oci ku ¿ebrakom: mowa I.
46
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te¿ uczynków bêdziemy rozliczeni w wiecznoci. Dlatego biskup Nyssy nakazuje: Jeli wiêc chcemy otrzymywaæ co dobrego, przygotujmy
to sobie naprzód; je¿eli chcemy potem byæ pokrzepieni, teraz ich pokrzepiajmy; je¿eli chcemy byæ przez nich przyjêci do wieczystych przybytków (por. £k 16,9), przyjmijmy ich teraz do swoich  je¿eli chcemy,
by nasze rany zadane przez grzechy by³y uleczone, to samo uczyñmy
i my cia³om okalecza³ych: B³ogos³awieni bowiem mi³osierni, albowiem oni mi³osierdzia dost¹pi¹ (por. Mt 5,7-16)48. Zdaniem Grzegorza przejawy obojêtnoci i zaniedbania dobra na rzecz bliniego pozostaj¹ zawsze w sprzecznoci z ¿yciem prawdziwie chrzecijañskim.
Nale¿y zatem ju¿ tutaj na ziemi zapracowywaæ sobie na przysz³¹ nagrodê. Ci natomiast, wobec których oka¿emy dobroczynnoæ i dobroæ,
stan¹ siê nasz¹ przepustk¹ do nieba.
wiêty Ambro¿y z Mediolanu czêsto wspomina o uczciwym ¿yciu
na ziemi, które prowadzi do zbawienia i szczêliwej wiecznoci. Ono
ukierunkowane jest z kolei na godnoæ Bo¿¹, wy¿sz¹ i doskonalsz¹ od
godnoci ludzkiej. Godnoæ Bo¿a stanowi tak¿e wzór do kszta³towania
godnoci ludzkiej49. Cz³owiek bowiem, niczym bardziej nie przewy¿sza
wszystkich innych stworzeñ jak tym, ¿e posiada rozum, bada przyczyny wszystkiego, uwa¿a za swój obowi¹zek poznanie Stwórcy rodzaju
ludzkiego, On bowiem jest Panem ¿ycia i mierci naszej. Jego wola
rz¹dzi tym wiatem, Jemu, jak wiemy, bêdziemy musieli zdaæ sprawê
z naszego postêpowania. Bo nic bardziej nie przyczynia siê do ¿ycia
uczciwego jak wiara, ¿e sêdzi¹ naszym bêdzie Ten, przed którym nic
zataiæ nie mo¿na, którego nieprzyzwoite uczynki obra¿aj¹, uczciwe
za postêpowanie cieszy50.
Ambro¿y uwa¿a, ¿e to wszystko, co cz³owiek posiada na ziemi, winno prowadziæ go do ¿ycia wiecznego. Temu te¿ maj¹ s³u¿yæ wszelkie
dobra materialne: My za zajmujemy siê wy³¹cznie tym, co przystoi
i jest uczciwe, kieruj¹c siê w ocenie tych wartoci raczej wiecznoci¹
ni¿ doczesnoci¹. Za po¿yteczne uwa¿amy tylko to, co pomaga
w osi¹gniêciu szczêcia wiecznego, a nie to, co s³u¿y uciechom ¿ycia
na ziemi51.

Tam¿e.
Por. A. Nawrocka, De officiis Cycerona i De officiis ministrorum w. Ambro¿ego. Problem recepcji etyki Cycerona w etyce chrzecijañskiej w. Ambro¿ego, SACH 8 (1988), s. 58.
50
w. Ambro¿y, Obowi¹zki duchownych I, 26,124, s. 63.
51
Tam¿e, I, 9,28, s. 29.
48
49
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IV. PATRZENIE NA MIERÆ Z NADZIEJ¥
¯ycie doczesne daje tak¿e cz³owiekowi mo¿liwoæ spokojnego znoszenia mierci, je¿eli wierzy on w szczêliwoæ wieczn¹ i posiada nadziejê na zmartwychwstanie. Koñcz¹c swoj¹ Mowê nad grobem ksiê¿niczki Pulcherii Grzegorz z Nyssy rozwija tê prawdê, mówi¹c: mieræ
u ludzi jest tylko pokut¹ za grzechy. Naturê nasz¹ uczyni³ Bóg na pocz¹tku jak naczynie dla przyjêcia dobra. Poniewa¿ jednak nieprzyjaciel dusz naszych w oszukañczy sposób wla³ w nie z³o, nie by³o miejsca dla dobra. Aby tkwi¹ce w nas z³o nie pozosta³o na zawsze, ulega
to naczynie na jaki czas przez mieræ rozwi¹zaniu. W ten sposób
grzech odchodzi i rodzaj ludzki siê odnawia, bez zmieszania ze z³oci¹
wracaj¹c do pierwotnego ¿ycia. Zmartwychwstanie jest przekszta³ceniem naszej natury w stan pierwotny. Poniewa¿ bez tego nie ma przekszta³cenia natury w stan lepszy, a bez uprzedniej mierci nie ma
zmartwychwstania, przeto mieræ jest zyskiem  jest punktem wyjcia
i drog¹ przemiany na lepsze52. Wyjaniaj¹c te prawdy, zwraca siê Grzegorz z prob¹: usuñmy wiêc, bracia, przez mieræ powsta³y smutek, bo
tylko ci mu ulegaj¹, którzy nie maj¹ nadziei. Nadziej¹ jest Chrystus53.
Biskup z Nyssy wskazuje zatem chrzecijaninowi wyran¹ drogê,
która zaprowadzi go do wiecznoci. Nadzieja na otrzymanie daru ¿ycia wiecznego nie pozwala cz³owiekowi zatrzymaæ siê w podejmowaniu ziemskich wysi³ków prowadz¹cych do doskonalenia swojego ¿ycia.
Wówczas nawet mieræ staje siê tylko przejciem z rzeczywistoci
ziemskiej do wiecznej, bo towarzyszy jej nadzieja na odebranie nagrody obiecanej przez Pana Boga. mieræ dla ludzi, którzy wype³nili zadanie doskonalenia siebie, jest powrotem do innego, lepszego stanu,
a mianowicie do zmartwychwstania z Chrystusem. Nie jest ona dla
chrzecijanina czym tragicznym, lecz przejciem do pe³ni tego, czym
¿y³o siê w jakim stopniu na ziemi.

V. MO¯LIWOÆ WIELBIENIA BOGA
Istnieje jeszcze inna mo¿liwoæ, któr¹ daje cz³owiekowi ¿ycie doczesne. Wspomina o niej Arystydes Ateñczyk w swojej Apologii. Kiedy mówi o chrzecijanach stwierdza, ¿e zachowuj¹ Jego (Chrystusa)
52
53

w. Grzegorz z Nyssy, Mowa nad grobem ksiê¿niczki Pulcherii.
Tam¿e.
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przykazania, prowadz¹c ¿ycie wiête i sprawiedliwe tak, jak nakaza³
im Pan Bóg, sk³adaj¹ Mu dziêkczynienie w ka¿dej chwili za wszelki
pokarm i napój, a tak¿e za wszelkie dobra54. Autor apologii wskazuje,
i¿ cz³owiek w swoim ¿yciu ma mo¿liwoæ wielbienia Pana Boga, oddaje Jemu chwa³ê w imieniu ca³ej ziemi.

***
Przytoczone teksty ró¿nych autorów okresu patrystycznego pomog³y nam odpowiedzieæ na postawione wczeniej trzy pytania. Pierwsze z nich dotyczy³o sposobu patrzenia przez Ojców i pisarzy chrzecijañskich na cia³o cz³owieka, a co za tym idzie, na ¿ycie ziemskie.
Z ca³¹ pewnoci¹ mo¿emy powiedzieæ, ¿e Ojcowie doceniaj¹ ¿ycie
ziemskie, dostrzegaj¹ w nim wielk¹ wartoæ, wypowiadaj¹ siê o nim
jako o darze Boga, ukazuj¹ je w sposób dostojny.
Druga kwestia dotyczy³a pytania o pogardê dla ¿ycia ziemskiego
w nauczaniu Ojców, zw³aszcza w literaturze zwi¹zanej z mêczeñstwem
chrzecijan. Nie spotka³em tekstów, w których by³aby widoczna pogarda dla cia³a ludzkiego, czego brakuje na przyk³ad w okresie redniowiecza. Ojcowie mówi¹ tak cia³u, natomiast nie cielesnoci. Nawet
w literaturze o mêczeñstwie i w tekstach ojców pustyni odnajdujemy
wyran¹ afirmacjê ziemskiego ¿ycia cz³owieka.
W trzecim pytaniu chodzi³o o ewentualne mo¿liwoci, jakie stwarza cz³owiekowi, zdaniem Ojców, ¿ycie ziemskie. Mo¿na wymieniaæ ich
bardzo wiele. Ogólnie chodzi przede wszystkim o mo¿liwoæ wiadczenia dobra blinim. ¯ycie ziemskie pozwala tak¿e cz³owiekowi doskonaliæ siebie, odnajdywaæ w sobie utracony obraz Boga, posiada tak¿e mo¿liwoæ chwalenia swojego Stwórcy. Wspomnianych mo¿liwoci jest
z ca³¹ pewnoci¹ o wiele wiêcej, wskaza³em tylko na niektóre, by ukazaæ pozytywne odniesienie siê Ojców do ¿ycia ziemskiego.
Uczciwie nale¿y tak¿e dodaæ, i¿ istnia³y wypowiedzi Ojców i pisarzy staro¿ytnoci chrzecijañskiej, w których odnajdziemy pewne negatywne zabarwienie przedstawionego tematu. Nie ma tutaj jednak
mowy o wyranym potêpieniu ludzkiego cia³a i ¿ycia ziemskiego, co
raczej o zagro¿eniach, które wynikaj¹ ze s³aboci tego cia³a i kruchoci ¿ycia na ziemi.
54
Arystydes z Aten, Apologia 15.7-8 [w:] Pierwsi apologeci greccy, przek³., wstêp, komentarz L. Misiarczyk, oprac. J. Naumowicz, BOK 24, Kraków 2004, s. 145.
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Chrzecijanin w relacji do wiata.
Terrena w refleksji teologicznej papie¿a Grzegorza Wielkiego
The Christian in Relation to the World.
Terrena in the Theological Reflection of Pope Gregory the Great

W zwi¹zku z przypadaj¹cym w 2004 roku 1400-leciem mierci papie¿a Grzegorza Wielkiego wzros³o zainteresowanie jego osob¹ i dorobkiem teologicznym1. Wa¿nie miejsce w twórczoci tego Ojca Kocio³a zajmuje eschatologia oraz refleksja nad doczesnym ¿yciem cz³owieka w perspektywie wiecznoci2. W jego bogatej w treci myli
duszpastersko-teologicznej znajduje siê nauczanie na temat relacji
cz³owieka wobec dóbr materialnych i duchowych3. Papie¿ ten by³ cz³owiekiem czynu i kontemplacji, dowiadczenie vita activa i vita contemplativa stanowi³o istotny element jego twórczoci teologicznej
i wywar³o wielki wp³yw na sposób jego ¿ycia i mylenia4.
Przedmiotem niniejszego artyku³u jest analiza filologiczno-teologiczna pojêcia terrena w dzie³ach Grzegorza Wielkiego na podstawie
Patrologii Latiny. Papie¿ pos³uguje siê tym okreleniem w swoich piPor. Teologia Patrystyczn, t. 2, Poznañ 2005: W krêgu myli wiêtego Grzegorza Wielkiego w 1400. rocznicê mierci; S. Longosz, w. Grzegorz Wielki w polskich studiach (Materia³y bibliograficzne), Vox Patrum 24 (2004), t. 46-46, s. 705-713; R.A. Markus, Grzegorz
Wielki, Warszawa 2003, s. 136-150.
2
Por. B. Czêsz, wiêty Grzegorz Wielki  wzór cz³owieka i pasterza, Teologia Patrystyczna t.2, s. 8-9; J. Leclercq, Mi³oæ nauki a pragnienie Boga, Tyniec 1997, s. 36-46.
3
Por. L. Bielas, Chrzecijanin a dobra materialne w myli w. Grzegorza Wielkiego, w:
Teologia Patrystyczna, t. 2 (2005), s. 117-133; L. Niecior, Implikacje moralne nauki o czasie
w Moraliach w. Grzegorza Wielkiego, w: Teologia Patrystyczna t. 2, s. 63-95.
4
R.A. Markus, dz. cyt., s. 30-42.
1
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smach kilkaset razy; w ramach tego opracowania zostan¹ przedstawione i omówione wybrane miejsca. Celem niniejszej analizy jest poszukiwanie odpowiedzi na pytania: jak Grzegorz rozumia³ to, co ziemskie
i wiatowe, jak okrela³ miejsce chrzecijanina w wiecie doczesnym;
jak wyra¿a³ ideê contemptus mundi?
Warto w tym kontekcie przedstawiæ najwa¿niejsze wydarzenia
z ¿ycia Grzegorza Wielkiego. wiat, w którym wzrasta³ urodzony w 540
roku Grzegorz by³ rzeczywistoci¹ targan¹ wieloma przeciwnociami.
Z jednej strony upadek kulturowo-cywilizacyjny, z drugiej klêski ¿ywio³owe i zarazy: Italia, w tym tak¿e sam Rzym, stawa³y siê regularnie teatrem wojennym, ponosz¹c przede wszystkim skutki gospodarcze
tego stanu rzeczy. Zniszczenia wojenne, wyludnienia, kontrybucje
zdawa³y siê nie mieæ koñca i miary5. Grzegorz wychowany w rodzinie
arystokratycznej z pewnoci¹ ociera³ siê o rzeczywistoæ bogactwa
i ludzkiej biedy. Jego pokoleniu towarzyszy³y nastroje apokaliptyczne, wywieraj¹c du¿y wp³yw na sposób rozumienia i postrzegania otaczaj¹cego wiata. Wszystko to sprawia³o, ¿e wyrós³ on w atmosferze
zbli¿aj¹cego siê koñca dziejów. Dlatego te¿ nuta eschatologicznych
wizji pojawia siê równie¿ w wielu jego dzie³ach i wskazuje na realne
zagro¿enie upadkiem wiata materialnego6.
Wychowany w rodzinie senatorskiej Grzegorz odziedziczy³ staranne wykszta³cenie oraz rodowe maj¹tki w Rzymie, w jego okolicach
i na Sycylii. W roku 573 zosta³ prefektem Rzymu, sprawuj¹c kontrolê
nad porz¹dkiem w miecie, posiadaj¹c w³adzê s¹downicz¹ i administracyjn¹. Jego obowi¹zki wieckie by³y ród³em jego refleksji i wielu
dylematów, st¹d jego ¿ycie charakteryzowa³o siê swego rodzaju napiêciem miêdzy doczesnoci¹ a wiecznoci¹. W Licie do Leandra pisa³:
Gdy mój umys³ zmusza³ mnie do tego, by w zewnêtrznych dzia³aniach
s³u¿yæ doczesnemu wiatu, zaczê³o przede mn¹ piêtrzyæ siê tyle trosk
z nim zwi¹zanych, ¿e by³em ju¿ weñ uwik³any nie tylko zewnêtrznie,
ale, co gorsza, w mylach7. W póniejszym okresie Grzegorz czerpa³
bêdzie z tego dowiadczenia; administrowanie miastem, w³asnymi
posiad³ociami stanowi³o z pewnoci¹ przygotowanie do pe³nienia
urzêdu biskupa Rzymu.

A. ¯urek, Dei Consul  Bo¿y Konsul, Teologia Patrystyczna t. 2, s. 14.
Por. R.A. Markus, dz. cyt., 68-72; L. Niecior, Implikacje moralne nauki o czasie w Moraliach w. Grzegorza Wielkiego, Teologia Patrystyczna t. 2, s. 63-64; S. Rosik, Finalizm
¿ycia chrzecijañskiego w wietle twórczoci papie¿a Grzegorza Wielkiego, Lublin 1980.
7
List dedykacyjny do Leandra, MGH Epp.1, Ep. 53a.1.
5
6
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Pragnieniem Grzegorza by³o ¿ycie monastyczne, dlatego w swoich
posiad³ociach rodowych za³o¿y³ on klasztor pod wezwaniem w. Andrzeja. Czas vita monastica nie trwa³ jednak d³ugo, gdy¿ Grzegorz
zosta³ znów zanurzony w morzu spraw doczesnych, kiedy papie¿
Pelagiusz II wys³a³ go do Konstantynopola jako swojego reprezentanta. W stolicy cesarstwa przebywa³ szeæ lat, pozna³ w tym czasie osobicie rodzinê cesarsk¹, bêd¹c ceniony na dworze cesarza Tyberiusza
i Maurycjusza8.
Po odwo³aniu do Rzymu Grzegorz wróci³ do swego klasztoru, prze¿ywaj¹c w nim najszczêliwszy okres swojego ¿ycia. Po mierci papie¿a
Pelagiusza II w 590 roku zosta³ wybrany biskupem Rzymu. Wzbrania³ siê
przed wziêciem odpowiedzialnoci za ten urz¹d, obawiaj¹c siê powrotu
do spraw doczesnych. Pisa³ wówczas: Pod pozorem urzêdu biskupa wróci³em do ¿ycia wiatowego, w którym s³u¿ê tylu troskom ziemskim, ilu,
o ile sobie przypominam, w ¿yciu wieckim wcale nie s³u¿y³em9.
Sprawowanie najwy¿szego urzêdu w Kociele z pewnoci¹ by³o dla
niego ogromnym wyzwaniem. Z lêkiem i bojani¹ podejmowa³ siê
tego zadania, bêd¹c cz³owiekiem wewnêtrznego skupienia i aktywnoci zewnêtrznej; godzi³ obowi¹zki ¿ycia monastycznego i pasterskiego
ze sprawami polityki i troski o sprawy doczesne10.
Jako biskup Rzymu Grzegorz podejmowa³ wiele dzia³añ i czu³ siê
odpowiedzialny za Koció³ powszechny i wiat. Ówczesna epoka wiele
jemu zawdziêcza; by³ on przede wszystkim duszpasterzem, administrowa³ maj¹tkiem kocielnym, zajmowa³ siê dzia³alnoci¹ spo³eczn¹
i charytatywn¹, wra¿liwy na ludzk¹ biedê i przejawy niesprawiedliwoci. W³¹cza³ siê w misjê ewangelizacji, podejmowa³ sprawê reformy
¿ycia monastycznego i Kocio³a oraz walkê z nadu¿yciami11. ¯ycie papie¿a Grzegorza Wielkiego jest wiadectwem jego g³êbokiego zakorzenienia w Bogu, a jednoczenie zaanga¿owania w sprawy doczesne.

TERRENA DESPICERE COELESTIA AMARE
Mianem contemptus mundi (pogarda wiatem) czy fuga saeculi
(ucieczka od wiata) okrela siê teksty, w których ukazywano marnoæ
R.A. Markus, dz. cyt., s. 21-23.
Grzegorz Wielki, Ep. 5, 1.
10
B. Czêsz, wiêty Grzegorz Wielki -wzór cz³owieka i pasterza, Teologia Patrystyczna
t. 2, s. 10.
11
A. ¯urek, Dei Consul  Bo¿y konsul, Teologia Patrystyczna t. 2, s. 25-31.
8
9
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i przemijalnoæ wiata doczesnego oraz podkrelano nieuchronnoæ
mierci. Grzegorz Wielki w swoich dzie³ach ani raz nie pos³uguje siê
expressis verbis tymi sformu³owaniami. Spotykamy w jego twórczoci
takie okrelenia jak: contemptus terrenarum czy terrenae contemptus.
W nich wyra¿a siê pogarda dla wiata rozumiana jako dowiadczenie
ziemskoci, doczesnoci, czasowoci czy przemijalnoci w porównaniu
z dobrami wiecznymi.
W Moraliach Grzegorz przedstawia los starotestamentalnego Hioba i ukazuje na jego przyk³adzie przemijalnoæ bogactw i dóbr tego
wiata. Postaæ biblijnego Hioba jest przyk³adem cz³owieka, który dowiadczy³ przemijalnoci rzeczy ziemskich (contemptus terrenarum).
£atwo jest wzgardziæ bogactwami wtenczas, kiedy siê je posiada, trudno je szacowaæ wówczas, gdy ich nie ma. Krucha i niepewna jest bowiem perspektywa doczesnoci12. W innym miejscu Moraliów u¿ywa
autor wyra¿enia terrenae contemptus. Pragnienie pogardy wobec rzeczy ziemskich kieruje myli cz³owieka ku rzeczom niskim, podczas
gdy rozwa¿anie dóbr przysz³ych pozwala dostrzec perspektywê dóbr
przysz³ych13. Mo¿na powiedzieæ, ¿e refleksjê teologiczn¹ naszego autora cechuje wzajemne przenikanie siê doczesnoci i wiecznoci.
W relacji tych dwóch rzeczywistoci widoczny jest jednak priorytet
wiecznoci14.
Priorytet ten odnajdujemy w terminologii i sformu³owaniach, którymi pos³uguje siê nasz Ojciec Kocio³a. Jego ci¹g³e odnoszenie siê do
spraw niebiañskich mo¿emy scharakteryzowaæ jako pragnienie lub
umi³owanie nieba. Trafnie odzwierciedla to u¿yte w Homiliach o Ksiêdze Ezechiela wyra¿enie: terrena despicere coelestia, amare. Papie¿
przedstawiaj¹c postaæ pokutuj¹cego Achaba podejmuje w tym kontekcie zagadnienie pokuty. Dziêki Bo¿ej mi³oci i Duchowi wiêtemu
mo¿liwe jest prawdziwe nawrócenie i pokuta. Cz³owiek potrzebuje
Bo¿ej ³aski dziêki której zdobywa cnotê umi³owania nieba i porzucenia doczesnoci15.
Moralia PL 76, 954B: Quantus in Job divitiarum contemptus eluceat.-Facile est hominem tunc divitias despicere, cum habet; difficile vero est eas, cum non habet, viles aestimare. Unde patenter ostenditur quantus contemptus terrenarum rerum in beati Job cogitatione fuerit, qui tunc dicit nulla esse quae abundant reprobis, quando omnia amisit.
13
Moralia PL 76, 605B: Infracta autem virtus est concupiscentiae terrenae contemptus, quia et in alto mens ponitur, cum a rebus infimis spei suae judicio sublevatur, atque
a cunctis adversantibus tanto minus attingitur quanto in supernis sita tutius munitur.
14
Por. L. Niecior, Implikacje moralne nauki o czasie w Moraliach w. Grzegorza Wielkiego, w: Teologia Patrystyczna, t.2 (2005), s. 68.
15
Homiliae in Ezechielem PL 76, 905A: Sed sciendum quia nullus haec pro amore
omnipotentis Domini ex toto corde agere praevalet, nisi is cujus animum Spiritus sanctus
12
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W innym miejscu Homilii o Ksiêdze Ezechiela autor rozró¿nia po¿¹danie cia³a i po¿¹danie ducha. Cz³owiek cielesny mi³uje sprawy
ziemskie, stawia doczesnoæ przed wiecznoci¹, kieruje siê ku dobrom
zewnêtrznym i pragnie przyjemnoci. Grzegorz pos³uguje siê tu przeciwstawieniem amare enim terrena temporalia aeternis praeponere
oraz amare coelestia contemnere terrena16. Cz³owiek duchowy natomiast oznacza siê umi³owaniem spraw niebiañskich, wzgard¹ sprawami ziemskimi, nie szuka przemijaj¹cych przyjemnoci, poszukuje
tego, co konieczne oraz æwiczy siê w cnotach. W okreleniach tych
znajdujemy charakterystyczne dla Grzegorza po³¹czenie terrena-coelestia, które wskazuje, ¿e dystans wobec spraw ziemskich wynika
z perspektywy wiecznoci.
W Liber sacramentorum w oracji na drug¹ niedzielê adwentu natrafiamy na wyra¿enie: terrena despicere et amare coelestia17. Badania
ród³owe tego okrelenia wskazuj¹ na Sakramentarz Gelazjañski18. Na
uwagê zas³uguje ukazanie rzeczywistoci ziemskiej, której kryterium
i punktem odniesienia staje siê mi³oæ wobec rzeczy niebiañskich.
W Liber Sacramentorum spotykamy w kilku formularzach mszalnych
równie¿ podobne sformu³owania19.
W Wyjanieniach do I Ksiêgi Królewskiej Grzegorz pos³uguje siê
nastêpuj¹cymi wyra¿eniami: terrena despicere, superna desiderare20
assumpserit. Nam quando homo ex sua virtute sufficiat terrena despicere, coelestia amare,
pacem cum Deo quaerere, secum rixam subire, in cogitatione semetipsum reprehendere, et
gemitibus punire? Nullus haec agere nisi quem divina gratia roboraverit valet.
16
Homiliae in Ezechielem PL 76, 822A: Unde necesse est ut magna semper cura considerare debeamus in omne quod agimus quis nos impetus ducat; utrum nostra cogitatio per
impetum carnis, an per impetum spiritus impellatur. Amare enim terrena, temporalia aeternis praeponere, extoriora bona non ad usum necessarium habere, sed ad voluptatem concupiscere, ultionem de inimico quaerere, de aemuli casu gaudere, impetus carnis est. At contra, amare coelestia, contemnere terrena, non ad fructum voluptatis transitoria, sed ad usum
necessitatis quaerere, de inimici morte tribulari, impetus spiritus est. Et quia perfecti quique in istis se semper virtutibus exercent, recte nunc de sanctis animalibus dicitur: Ubi
erat impetus spiritus, illuc gradiebantur.
17
Liber Sacramentorum PL 78, 192A: Repleti cibo spiritalis alimoniae, supplices te,
Domine, deprecamur, ut hujus participatione mysterii doceas nos terrena despicere, et amare coelestia. Per Dominum nostrum.
18
M. KIELING, Terrena non amare sed coelestia. Theologie der Welt in Alkcuins Commentaria super Ecclesiasten, Frankfurt am Main 2001, s. 39.
19
Liber sacramentorum PL 78, 30B: Et qui per ejus incarnationem terrena coelestibus
sociavit, internae pacis et bonae voluntatis vos nectare repleat, et coelestis militiae consortes efficiat; Liber sacramentorum PL 78, 104B: Ad Complendum.-Paschalia nobis, quaesumus, Domine, remedia dignanter impende, ut terrena desideria respuentes, discamus amare coelestia.
20
Expositiones in librum primum Regum PL 79, 50C: Vir ergo qui unus dicitur de monte Ephraim esse memoratur, quia et terrena despicere, et superna desiderare, ei solum prodest qui per fidem catholicam intra sanctam Ecclesiam sese continet.
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lub terrena abjicimus, coelestia amamus21. Podobne wyra¿enie spotykamy równie¿ w Wyjanieniu do Psalmów, gdzie autor napisze despiciamus ergo terrena, et amamus coelestia22. Czas jest dany cz³owiekowi po to, aby czyniæ dobro. Poprzez doczesnoæ wchodzimy w perspektywê wiecznoci i zas³ugujemy na niebo. Pogarda dla ziemskoci
i pragnienie wy¿szej rzeczywistoci jest konsekwencj¹ odkrywania
prawdziwego i nieprzemijaj¹cego bogactwa, jakim jest ¿ycie wieczne.
Mo¿emy je osi¹gn¹æ poprzez czyny i dzia³anie pe³ne dobra, wszystko
bowiem, co czynimy w rzeczywistoci doczesnej powinno posiadaæ
w sobie perspektywê nieba23.
W innym miejscu tego komentarza, pisz¹c o nawróceniu papie¿
podkrela, ¿e ojczyznê niebiesk¹ osi¹gamy dziêki procesowi nawrócenia. Dlatego nale¿y odrzuciæ wszelkie pragnienia ziemskie, które stoj¹ na drodze autentycznej i prawdziwej wewnêtrznej przemiany. Refleksja nad tym wiatem pozwala dostrzec, ¿e chrzecijanin s³owem
i przyk³adem powinien prezentowaæ postawê dystansu wobec tego, co
ziemskie i d¹¿yæ przez trudy i nawrócenie  jak nam to wskaza³ swoim ¿yciem nasz Zbawiciel  do ojczyzny niebieskiej24.

21
Expositiones in librum primum Regum PL 79, 51B: Vir ergo de monte Ephraim, dicitur Ephrathaeus, quia quicunque intra sanctam Ecclesiam fidem catholicam tenemus, dum
per ardorem affectionis terrena abjicimus, coelestia amamus, oportet et ut a terrenis quae
despicimus per boni operis laborem separemur, et ad ea quae diligimus coelestia praeparemur. Esse ergo in Ecclesia, et opera bona non facere, quia ad acquirendae aeternae salutis
bonum non prodest, vir qui de monte Ephraim asseritur, etiam Ephrathaeus fuisse memoratur.
22
Expositio in psalmos PL 79, 573C: Qui autem per amorem spiritus coelestia appetit,
oculis Dei intentionem suam ostendit. Despiciamus ergo terrena, et amemus coelestia, ut
possimus et nos dicere cum Propheta: Domine, ante te omne desiderium meum.
23
Expositiones in librum primum regum PL 76, 904A: Quia etiam in virtutum monte
per boni operis fructum constituta est, elisam reproborum fidem reprobans, ait: Fides sine
operibus mortua est (Jac. II, 20, 26). Hinc item praedicans dicit: Dum tempus habemus, operemur bonum ad omnes, maxime autem ad domesticos fidei (Galat. VI, 10). Vir ergo qui
unus dicitur de monte Ephraim esse memoratur, quia et terrena despicere, et superna desiderare, ei solum prodest qui per fidem catholicam intra sanctam Ecclesiam sese continet.
24
Expositiones in librum primum Regum PL 79, 282B: Et quia omnipotens Deus non
solum praedicatione, sed etiam conversatione electi doctoris gaudet, subdit, atque ait: Et
intermissis, pater tuus, asinis, sollicitus est pro vobis, et dicit: Quid faciam de filio meo? Patrem Saul Cis, qui durus nostro eloquio dicitur, eos designare diximus, qui verbo et exemplo docent terrena despicere, et ad coelestem patriam per duram et asperam conversationem festinare. Hanc quoque coelestis vitae duritiam tam in verbo, quam in vita nostri Redemptoris agnovimus.
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PER CONTEMPLATIONEM COELESTIA DESIDERARE
Pragnie nieba zwi¹zane jest równie¿ z d¹¿eniem do kontemplacji.
W Moraliach Grzegorz pisze, ¿e ka¿dy, kto pogardza pragnieniami
tego wiata d¹¿y do rzeczywistoci duchowej. Nie wystarczy zatrzymywaæ siê na rzeczach zewnêtrznych, które ograniczaj¹ perspektywê widzenia cz³owieka, ale nale¿y zwracaæ siê ku kontemplacji, która otwiera na bogactwa wewnêtrzne. Mo¿na powiedzieæ, ¿e wzgarda rzeczy
ziemskich jest warunkiem na drodze rozwoju duchowego i wa¿nym
elementem formacji duchowej, przez któr¹ poprzez wiadome oderwanie siê od dóbr tego wiata cz³owiek wznosi siê ku kontemplacji25.
W Homiliach o Ksiêdze Ezechiela Grzegorz pisze, ¿e cz³owiek, który codziennie nape³nia siê pragnieniem nieba, pogardza wiatem, staje przeciw zastêpom z³ego ducha, poniewa¿ postêpuje w zbroi wiary
i dobrych czynów26. Postêp duchowy polega na podporz¹dkowaniu sobie myli i pragnieñ ziemskich. Przemijalnoæ tych dóbr i wynikaj¹ce
z nich zadowolenie jest tylko tymczasowe, bowiem jedynie bona invisibilia prowadz¹ do kontemplacji i wewnêtrznego zadowolenia27.
Kontemplacja oznacza pragnienie tego, co wy¿sze i transcendentalne; co przekracza barierê wiata materialnego i otwiera na rzeczywistoæ duchow¹. W Homiliach o Ksiêdze Ezechiela Grzegorz przedstawia ¿ycie kontemplacyjne jako pragnienie nieba; spiritalia otwieraj¹ bowiem oczy duszy, corporalia natomiast je zaciemniaj¹28.
25
Moralia PL 76, 760B: Sed quisquis jam terrena desideria despicit, quisquis se per
activae vitae opera extendit, nequaquam ei sufficit magna exterius agere, nisi etiam per
contemplationem valeat interna penetrare.
26
Homiliae in Ezechielem PL 76, 856D: Et dum quotidie fideles quique coelestibus
desideriis replentur, terrena despiciunt, dura sibi pro amore supernae patriae proponunt,
contra potestates aereas castra fiunt, quia armati fide et bonis operibus muniti gradiuntur.
Quasi enim quibusdam castris spiritalis exercitus per Paulum dicitur: Induite vos armaturam Dei, ut possitis stare adversus insidias diaboli, quia non est nobis colluctatio adversus
carnem et sanguinem, sed adversus principes et potestates, adversus mundi rectores tenebrarum harum, contra spiritalia nequitiae in coelestibus (Eph. VI, 11, 12).
27
Moralia PL 76, 832C: Ecce enim electorum mens jam terrena desideria subjicit, jam
cuncta quae considerat praeterire transcendit, jam ab exteriorum delectatione suspenditur,
et quae sint bona invisibilia rimatur, atque haec agens plerumque in dulcedinem supernae
contemplationis rapitur, jamque de intimis aliquid quasi per caliginem conspicit, et ardenti
desiderio interesse spiritalibus angelorum ministeriis conatur ( ).
28
Homiliae in Ezechielem PL 76, 956D: Contemplativae etenim vitae amabilis valde
dulcedo est, quae super semetipsam animam rapit, coelestia aperit, terrena autem debere
esse contemptui ostendit, et spiritalia mentis oculis patefecit, corporalia abscondit. Unde
bene Ecclesia in Canticis canticorum dicit: Ego dormio, et cor meum vigilat (Cant. V, 2). Vigilanti etenim corde dormit, quia per hoc quod interius contemplando proficit, ab inquieto
foris opere quiescit.
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Wczesnoredniowieczny teolog zwraca równie¿ uwagê na wiêtych
mê¿ów, którzy po¿¹dali rzeczy wy¿szych i wzgardzili tym, co ziemskie.
Oni nie byli wpatrzeni w teraniejszoæ, ale oczyma duszy uciekali
w pragnienie przysz³ej chwa³y; widzenie rzeczywistoci oczami duszy
pozwala utwierdzaæ siê w pragnieniu przysz³ej chwa³y29. Perspektywa
wiecznoci pozwala tak¿e nieæ trudy i troski ¿ycia na tym wiecie.
W Kociele liczni s¹ ci, którzy pragn¹ kosztowaæ rzeczy niebiañskich
i pogardzaj¹ wszystkim, co ziemskie30. wiêtoæ polega na d¹¿eniu do
spraw wy¿szych, kontemplacji oraz wzgardzie dobrami doczesnymi,
poniewa¿ na tym wiecie cz³owiek jest tylko obcokrajowcem i gociem31.
W Dialogach Grzegorz przedstawia postaæ Konstancjusza, zakrystianina kocio³a w. Stefana, ko³o Ankony, który zamieni³ wodê w oliwê, któr¹ u¿ywano do lamp kocielnych. Wieæ o jego wiêtoci rozesz³a siê szybko po okolicy, poniewa¿ m¹¿ ten zupe³nie oderwany by³
od spraw ziemskich i ca³¹ dusz¹ pragn¹³ nieba32. Cech¹ ludzi wiêtych
jest wiêc umiejêtnoæ oderwania od tego wiata i umi³owanie nieba.
W Wyjanieniach do Pieni nad pieniami autor wskazuje na wiê29
Moralia PL 76, 830C: Bene autem dies suos nihil esse considerat, quia, ut paulo superius saepe jam diximus, sancti viri quo verius summa cognoscunt, eo sublimius terrena
despiciunt; et idcirco praesentis vitae dies nihil esse conspiciunt, quia illuminatae mentis
oculos in consideratione aeternitatis figunt. De qua dum ad se redeunt, quid se esse nisi
pulverem agnoscunt, et infirmitatis suae conscii, districte judicari metuunt?.
30
Moralia PL 76, 1149C: Et sunt plerique in Ecclesia qui quosdam conspiciunt coelestia appetere, terrena omnia despectui habere; et quamvis ipsi in hujus mundi laboribus
insudent, eis tamen quos ad coelestia anhelare conspiciunt de rebus quas in hoc mundo
possident hujus vitae adjutorium ferunt. Et quamvis ipsi agere spiritalia nequeant, ad summa tamen tendentibus libenter subsidia ministrant. Portare enim asinus onera hominum
solet. Quasi ergo quidam asinus electorum est, qui, terrenis actibus deserviens, deportat
onera usibus hominum. Et saepe cum haeretici quemlibet talem a sanctae Ecclesiae gremio
avertunt, quasi pupillorum asinum abigunt, quia cum hunc ad perfidiam suam pertrahunt,
a ministerio bonorum repellunt.
31
Moralia PL 76, 628D: Vir itaque sanctus, cum terrena despicit, more se aquilae ab
altiora suspendit, et per contemplationis spiritum sublevatus perennem angelorum gloriam
praestolatur, atque in hoc mundo hospes, illa appetendo quae aspicit, jam in sublimibus figitur.
32
Dialogi PL 77, 177C: Cujusdam coepiscopi mei didici relatione quod narro: qui in
Anconitana urbe per annos multos in monachico habitu deguit, ibique vitam non mediocriter religiosam duxit; cui etiam quidam nostri provectioris aetatis, qui ex eisdem sunt partibus, attestantur. Juxta eam namque civitatem ecclesia beati martyris Stephani sita est, in
qua vir vitae venerabilis, Constantius nomine, mansionarii functus officio deserviebat: cujus sanctitatis opinio sese ad notitiam hominum longe lateque tetenderat, quia idem vir
funditus terrena despiciens, toto annisu mentis ad sola coelestia flagrabat. Quadam vero die
dum in eadem Ecclesia oleum deesset, et praedictus Dei famulus unde lampades accenderet omnino non haberet, omnes lampades Ecclesiae implevit aqua, atque ex more in medio
Papyrum hic pro ellychnio adhibitam legimus ( ).
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tych mê¿ów, którzy gardz¹c wiatem i uciekaj¹c od wszystkiego, co
wiatowe, znaleli spokój na drogach Bo¿ych33. W Wyjanieniach do
I Ksiêgi Królewskiej autor pisze o doskona³ej wzgardzie dla wiata34.
Obcowanie ze wiêtymi zachêca do pogardy sprawami wiata i odrywa od mi³oci do niego. wiat nale¿y jakby tolerowaæ, podczas gdy
sprawy niebiañskie trzeba mi³owaæ. Grzegorz ukazuje amor mundi
i powo³anie cz³owieka do mi³oci nieba35.
W Homiliach na Ewangelie papie¿ powo³uj¹c siê na Mt 19,29:
I ka¿dy, kto dla mego imienia opuci dom, braci lub siostry, ojca lub
matkê, dzieci lub pole, stokroæ tyle otrzyma i ¿ycie wieczne odziedziczy pisze, ¿e powiêcenie dla imienia Pañskiego spraw doczesnych
i ziemskich jest oznak¹ przynale¿noci do Chrystusa. Jego uczniowie
otrzymali zapewnienie, ¿e po mierci otrzymaj¹ nagrodê ¿ycia wiecznego. Posiadanie nieba staje siê ich udzia³em i ukierunkowuje ¿ycie
chrzecijañskie na zapowied nagrody wiecznej36.
33
Expositiones in Canticum canticorum PL 79, 518A: Sancti etenim viri dum terrena
omnia despiciunt, dum tumultus mundi omnino fugiunt, dum otium in via Dei assumunt,
nequaquam ut torpori vacent, ea dimittunt; sed interius laborantes, quae sint illa ad quae
facti sunt, in corde aspicere contendunt. Neque enim ut torpeant dormiunt, sed ut liberius
aeterna contemplentur, a transitoriis rebus quiescunt.
34
Expositiones in librum primum Regum PL 79, 49C: Vir namque dicitur, quia proposito fortis est; unus vero, quia amore singularis; vir namque est, quia ex magna virtute cuncta praesentia despicit; sed unus, quia sola omnipotentis Dei specie frui concupiscit. Quisquis enim perfecte terrena despicit, vir est ex fortitudine, sed si conditorem suum ardenter
videre non cupiat, non est unus ex intentione. Perfectio igitur viri in praeconio ponitur unitatis, ut qui saeculum potenter despicit mentem non dividat, solis supernis inhiet, ad ea tantum quae de visione conditoris sunt aeterna gaudia suspiret.
35
Expositiones in librum primum Regum PL 79, 283C: Hujus namque conversationis
viri, dum ad exteriora opera activae vitae non exeunt, quasi in umbra sunt; quia incendia
tentationum sentire non possunt. Quia enim in coelesti desiderio requiescunt, quo longius
amoti sunt ab amore mundi, eo et quietiores manent in umbra refrigerii. Sed umbra haec
fortis est arboris, quia conversatio sanctorum tanto validius terrena despicit, quanto purius
in amorem coelestium surgit. Fortis est etiam, quia saeculi adversa potenter tolerant, qui
sola coelestia, quae vident, amant. Et quia in magno lumine interni splendoris sunt, qui
terrena respicere per amorem dedignantur, quercus ipsa Thabor esse dicitur. Thabor quippe veniens lumen interpretatur. Lumen etenim venit, quando electae menti se interna Conditoris claritas aperit. Quercus ergo Thabor dicitur: quia secreta conversatio, terrena despiciendo agit, quo intimam Conditoris lucem clarius aspiciat.
36
Homiliae in Ezechielem PL 76, 1007C: Veritas dicit: Omnis qui relinquit domum, vel
fratres, aut sorores, aut patrem, aut matrem, aut uxorem, aut filios, aut agros propter nomen
meum, centuplum accipiet, et vitam aeternam possidebit (Matth. XIX, 29). Neque etenim
sanctus quisque ideo terrena deserit, ut haec possidere in hoc mundo multiplicius possit, quia
quisquis terreno studio terram relinquit, terram non relinquit sed appetit. Nec qui unam uxorem deserit centum recepturus est; sed per centenarium numerum perfectio designatur, postquam etiam vita aeterna promittitur, quia quisquis pro Dei nomine temporalia atque terrena contemnit, et hic perfectionem mentis recipit, ut jam ea non appetat quae contemnit, et in
sequenti saeculo ad aeternae vitae gloriam pervenit. Centies itaque recipit quod dedit, qui
perfectionis spiritum accipiens, terrenis non indiget, etiamsi haec non habet.
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W Homiliach o Ksiêdze Ezechiela Grzegorz pisze o trzech stanach
¿ycia monastycznego, które realizuje siê przez wspólnotê, czystoæ
i g³oszenie s³owa. Inaczej bowiem do niebiañskiej ojczyzny d¹¿¹ ci,
którzy powo³ani zostali do wspólnoty monastycznej; inaczej ma³¿onkowie oraz ci, którzy nadziejê wiecznej radoci os³abiaj¹ przez d¹¿enia cielesne. D¹¿enie do rzeczywistoci niebiañskich dokonuje siê
w trudnociach, które spotyka cz³owiek na drodze swojego ¿ycia. Jednak poprzez duchowe skarby cz³owiek mo¿e je przezwyciê¿aæ i stawaæ
siê uczestnikiem Bo¿ych tajemnic37.
Tak¿e lektura s³owa Bo¿ego pomaga zrozumieæ jak ¿yæ i jak nauczaæ. Przepowiadanie s³owa powinno charakteryzowaæ autentycznego kaznodziejê i kierowaæ go ku sprawom niebiañskim, powinien on
przekonywaæ swoich s³uchaczy do wzgardy tym, co ziemskie38. Mi³oæ
jest si³¹ sprawcz¹ dzia³ania i kieruje pragnieniami duszy. Niektórzy
mi³uj¹ Boga i lekcewa¿¹ wszystko, co widzialne i pod¹¿aj¹ w ten sposób do wiecznoci; mi³oæ porusza do wzgardy sprawami tego wiata39.

TERRENA DESIDERIA
Pojêcie terrena pojawia siê czêsto jako sformu³owanie terrena desideria. Co rozumie nasza autor przez to okrelenie? W Moraliach pi37
Homiliae in Ezechielem PL 76, 1014A: Vel certe, ut longe superius dictum est, quia tres
sunt ordines bene viventium, bonorum scilicet conjugatorum, continentium, atque praedicatorum, et quia alii etiam in conjugiis positi amore coelestis patriae anhelant, alii autem spe
aeterni gaudii etiam carnem macerant, omnesque actus terrenos refugiunt, et in cura hujus
saeculi implicari contemnunt, alii vero et terrena bona despiciunt, et coelestia gaudia praedicant, quae cognoverunt, quid isti nisi in spiritali aedificio thalami sunt in quorum cogitatione
et meditatione anima coelesti sponso sociatur? Quos tres bonorum ordines, quia non solum
Ecclesia ex gentibus habet, sed aliquando etiam Synagoga habuit, dum magna multitudo
spiritalium Redemptoris gratiam ardenter exspectavit, porta aedificii coelestis tres hinc, et
tres inde thalamos habet, quia praedicator quisque, cum ad supernam patriam auditorem
provocat, et novos patres et veteres anhelasse coelesti desiderio demonstrat.
38
Homiliae in Ezechielem PL 890D: Unde necesse est ut qui verbum Dei loquitur prius
studeat qualiter vivat, ut pos ex vita colligat quae et qualiter dicat. Ad praedicandum namque plus conscientia sancti amoris aedificat, quam exercitaio sermonis, quia amando coelestia intra semetipsum praedicator legit quomodo persuadeat ut despici debeant terrena.
39
Moralia 76, PL 541C: Bene procul dubio fortis ut mors dilectio esse perhibetur; quia
dum per dilectionem a vitiis mortificamur, quod mors agit in sensibus corporis, hoc agit
dilectio in cupiditatibus mentis. Sunt enim nonnulli qui sic diligunt Deum, ut omnia visibilia negligant, et dum mente in aeterna tendunt, ad omnia temporalia pene insensibiles fiant.
In his nimirum ut mors dilectio fortis existit, quia sicut mors exteriores corporis sensus ab
omni proprio et naturali appetitu interficit, sic dilectio in talibus viris omnia terrena desideria contemnere mentem alias intentam compellit. Hujusmodi mortuis et vivis dicebat Apostolus: Mortui enim estis, et vita vestra abscondita est cum Christo in Deo (Col. III, 3).
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sze, ¿e ziemskie pragnienia to rozpusta i rozwi¹z³oæ, która jest przeciwna przykazaniom Stwórcy. Postêpowanie takie rodzi siê z mi³oci
do wiata, kiedy umys³ sk³aniany jest do amor mundi poprzez z³e pragnienia i po¿¹dania. Poprzez grzech cz³owiek odwraca siê od Bo¿ych
wskazówek i kieruje ku mi³oci wiata40.
W Homiliach o Ksiêdze Ezechiela Grzegorz okrela terrena desideria jako pijañstwo i ob¿arstwo powo³uj¹c siê na £k 21,34: Uwa¿ajcie
na siebie, aby wasze serca nie by³y ociê¿a³e wskutek ob¿arstwa, pijañstwa i trosk doczesnych, ¿eby ten dzieñ nie przypad³ na was znienacka. Ewangelia zachêca nas do odrzucenia ziemskich pragnieñ41.
W Moraliach porównuje Grzegorz terrena do prochu, który nieodwracalnie przemija. Ograniczenie siê do rozumienia rzeczywistoci w kategoriach ziemskich zamyka cz³owieka na perspektywê wiecznoci42.
W innym miejscu tego dzie³a zestawia on amor coelestis i amor terrenis. Pragnienie umi³owania rzeczy niebiañskich jest najwa¿niejsze,
dokonuje siê ono przez mi³oæ bliniego i odrzucenie nienawici. Mi³oæ to jakby oczy duszy, przez które cz³owiek widzi inaczej; ma³ym
cz³owiekiem jest ten, kto umi³owa³ sprawy ziemskie, natomiast wielkim ten, kto pragnie wiecznoci43.
Wyra¿enie terrena desideria pojawia siê równie¿ u Grzegorza
w kontekcie do ucieczki od pragnieñ ziemskich. W Homiliach na
40
Moralia, PL 76, 742D: Ferocia sunt terrena desideria, quae non solum contra praecepta conditoris, sed saepe etiam contra percussionum verbera, duram atque insensibilem
mentem reddunt. Sed filia ferocium solium non habet, quia mens, quae ad amorem mundi
ex pravis desideriis nascitur, atque eisdem desideriis obduratur, in eo quod se terrenis concupiscentiis subjicit, sedem judicii amittit; nullique apud se solio praesidet, quia examine
discretionis caret, et quasi a judicii sui sessione repellitur, quia per exteriores concupiscentias vagatur.
41
Homiliae in Ezechielem PL 76, 838C: Sed quia exterioris rotae dicta posuimus, restat
nunc ut interioris quoque staturam, altitudinem, et horribilem aspectum proferre debeamus. Habet quippe rota interior staturam suam cum per sanctum Evangelium ad terrena
desideria incurvare nos prohibet, Redemptoris nostri vocibus dicens: Attendite ut non graventur corda vestra in crapula et ebrietate, aut in curis hujus vitae (Luc. XXI, 34).
42
Moralia PL 76, 623D: Terrena de verbis coelestibus sapiunt.-Pulverem vero in coelum super capita spargunt. Quid per pulverem, nisi terrena intelligentia? quid per caput,
nisi hoc, quod principale nostrum est, mens videlicet, designatur? Quid per coelum, nisi praeceptum supernae locutionis exprimitur? Pulverem ergo super caput in coelum spargere,
est saeculari intellectu mentem corrumpere, et de verbis coelestibus terrena sentire.
43
Moralia PL 76, 730A: Quae si perfecte in amore coelestis patriae rapitur, plene etiam
in proximi dilectione sine omni invidia solidatur; quia cum nulla terrena desiderat, nihil est
quod ejus erga proximum charitati contradicat. Quae nimirum charitas quid est aliud quam
oculus mentis; qui si terreni amoris pulvere tangitur, ab internae lucis mox intuitu laesus
reverberatur? Quia autem parvulus est qui terrena diligit, magnus qui aeterna concupiscit,
potest etiam sic non inconvenienter intelligi: Parvulum occidit invidia, quoniam hujus pestis languore non moritur, nisi qui adhuc in desideriis infirmatur.
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Ewangelie u¿ywa on wyra¿enia terrena desideria fugite lub desideria terrena fugiamus44. Nie jest to jednak ucieczka w niewiadomym
kierunku, ale jej celem jest przebywanie w obecnoci Bo¿ej. Ziemskie
pragnienia to przejawy grzechu, który stanowi zagro¿enie na drodze
¿ycia duchowego i niebezpieczeñstwo popadniêcia w grzechy cielesne.
Sformu³owanie terrena zawiera w sobie tak¿e charakter przemijalnoci i doczesnoci, co podkrela Grzegorz w swoich dzie³ach. Dlatego wszystko, co ziemskie jest marnoci¹ w znaczeniu czasowego przemijania. Temat ten przewija siê szczególnie przez Homilie o Ksiêdze
Ezechiela, gdzie Grzegorz pisze o potrzebie wzgardy sprawami ziemskimi i czasowymi (temporalia atque terrena) w perspektywie chwa³y
¿ycia wiecznego45. Marnoæ tego wiata przypomina o nadchodz¹cym
s¹dzie, dlatego ¿ycie cz³owieka ma byæ swego rodzaju przygotowaniem do dnia spotkania z najwy¿szym Sêdzi¹46.
Pragnienie nieba jest charakterystycznym elementem teologii
Grzegorza Wielkiego. Zestawienie rzeczywistoci ziemskiej i wiecznej
nie nosi znamion pogardy dla wiata, ale posiada charakter zachêty
kierowanej do jego s³uchaczy. Tematyka zas³ugiwania na niebo pojawia siê w kontekcie pewnego wyboru miêdzy sprawami ziemskimi
a niebiañskimi47. Terrena okrela Grzegorz równie¿ jako vana et
transitoria, dlatego nie nale¿y ich mi³owaæ48.
44
Homiliae in Evangelia PL 76, 1204C: Ad hujus resurrectionis gloriam quam in se
Veritas ostendit tota intentione festinate. Terrena desideria quae ab auctore separant fugite,
quia tanto altius ad conspectum Dei omnipotentis pertingitis, quanto Mediatorem Dei et hominum singularius amatis. Qui vivit et regnat cum Patre in unitate Spiritus sancti Deus,
per omnia saecula saeculorum; Homiliae in Evangelia PL 76, 1219D: Desideria terrena
fugiamus, nihil nos jam delectet in infimis, qui patrem habemus in coelis. Et hoc nobis est
magnopere perpendendum, quia is qui placidus ascendit terribilis redibit; et quidquid nobis cum mansuetudine praecepit, hoc nobis cum districtione exiget.
45
Homiliae in Ezechielem PL 76, 1007C: Nec qui unam uxorem deserit centum recepturus est; sed per centenarium numerum perfectio designatur, postquam etiam vita aeterna
promittitur, quia quisquis pro Dei nomine temporalia atque terrena contemnit, et hic perfectionem mentis recipit, ut jam ea non appetat quae contemnit, et in sequenti saeculo ad
aeternae vitae gloriam pervenit; Homiliae in Ezechielem PL 76, 1071 D: Quae tamen oratio fumi virgula dicitur, quia dum sola coelestia postulat, sic recta progreditur, ut ad terrena
atque temporalia petenda minime reflectatur.
46
Homiliae in Evangelia PL 76, 1092C: Terrena quippe omnia servando amittimus, sed
bene largiendo servamus. Cum velocitate tempora fugiunt. Ad videndum ergo citius judicem nostrum quia cum magna importunitate impellimur, ei bonis actibus cum festinatione
praeparemur, donante Domino nostro, etc.
47
Homiliae in Evangelia PL 76, 1095A: Ostendat nostrae obsequium devotionis immutatae solemnitas mentis; despiciamus quae terrena sunt, relictis temporalibus, mercemur
aeterna. Si autem necdum possumus relinquere propria, saltem non concupiscamus aliena.
48
Homiliae in Ezechielem, PL 76, 889A: Si enim debriatus esset procul dubio mentem
mutasset, ut jam terrena non quaereret, jam vana et transitoria quae amaverat non amaret.
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W Homiliach na Ewangelie porównuje Grzegorz pragnienie nieba
do skarbu, który ukryty jest w nauce swego rodzaju studium spraw niebiañskich49. W innym miejscu tego egzegetycznego dzie³a autor zachêca, aby nie postêpowaæ drog¹ z³a; czynimy tak wówczas, kiedy po¿¹damy tego, co ziemskie i zwracamy siê ku rzeczom przemijaj¹cym50.

*
Papie¿ Grzegorz Wielki w swojej refleksji teologicznej podejmuje
tematykê relacji cz³owieka wobec doczesnoci i wiecznoci. Jego rozumienie wiata opiera siê na g³êbokim dowiadczeniu duchowym,
którego ród³em jest wiadomoæ powo³ania chrzecijanina do ¿ycia
wiecznego. Idea contemptus mundi jest obecna w jego twórczoci jako
rozwa¿anie przemijalnoci i marnoci tego, co ziemskie i wiatowe
w kontekcie perspektywy dóbr przysz³ych. Dlatego rys eschatologiczny obecny jest ci¹gle w jego dzie³ach i okrela jego stosunek do wiata materialnego.
Sformu³owanie terrena despicere amare coelestia wydaje siê najtrafniej ujmowaæ w³aciwe dla naszego autora rozumienie rzeczywistoci ziemskiej, która posiada charakter czasowoci i przemijalnoci.
Grzegorz spogl¹da na ten wiat przez pryzmat wiecznoci. Wszystko
to, co ziemskie zyskuje swój sens i wartoæ w zestawieniu z perspektyw¹ vita aeterna. Dlatego punktem wyjcia w jego rozwa¿aniach nad
terrena jest czêsto odniesienie do coelestia. Centralnym tematem jego
myli teologicznej jest umi³owanie i pragnienie nieba. Chrzecijanin
¿yje na ziemi, ale jego prawdziw¹ ojczyzn¹ jest niebo. Ukierunkowanie ku sprawom niebiañskim nie wyp³ywa z rezygnacji wobec wiata,
ale z przekonania, ¿e rzeczywistoæ materialna jest zwi¹zana z czasem
i przestrzeni¹. ¯ycie chrzecijanina ukierunkowane jest, zatem ku

De electis namque per Psalmistam dicitur: Inebriabuntur ab ubertate domus tuae (Psal.
XXXV, 9).
49
Homiliae in Evangelia PL 76, 1115C: Thesaurus autem coeleste est desiderium, ager
vero in quo thesaurus absconditur disciplina studii coelestis. Quem profecto agrum venditis omnibus comparat, qui, voluptatibus carnis renuntians, cuncta sua terrena desideria per
disciplinae coelestis custodiam calcat, ut nihil jam quod caro blanditur libeat, nihil quod
carnalem vitam trucidat spiritus perhorrescat.
50
Homiliae in Evangelia PL 76, 1231D: Nos ergo, fratres charissimi, non viam malignis in nobis spiritibus damus, cum terrena concupiscimus, cum ad temporalia appetenda
curvamur. Pudeat ergo terrena concupiscere, et dorsa mentium ascendentibus adversariis
praebere. Terram semper intuetur qui curvus est, et quo praemio sit redemptus non meminit qui ima quaerit. Hinc etiam per qui gibbo premitur, nequaquam ad sacerdotium provehatur (Levit. XXI, 20).

56

MICHA£ KIELING

wiecznoci dlatego, ¿e powo³aniem cz³owieka jest nagroda ¿ycia wiecznego. Radoæ i szczêcie wiecznoci to horyzont nadziei w ¿yciu cz³owieka, a troska o zbawienie i wieczne szczêcie pojawia siê czêsto na
kartach dzie³ Grzegorza.
Analizuj¹c pojêcie terrena wystêpuj¹ce w wybranych pismach
Grzegorza Wielkiego mo¿na stwierdziæ, ¿e nie jest ono rozumiane
w kategorii pogardy jako negacji dla wiata czy rzeczywistoci ziemskiej. Dowiadczenie terrena w ¿yciu cz³owieka prowadzi do afirmacji
rzeczywistoci niebiañskiej i pomaga mu odnaleæ w³aciw¹ hierarchiê wartoci. ¯ycie i dzia³alnoæ tego Ojca Kocio³a s¹ zreszt¹ potwierdzeniem jego ogromnego wk³adu i zaanga¿owania w przemianê
i odnowê ówczesnego wiata oraz wyrazem umi³owania i pragnienia
nieba.
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Patrystyczna doktryna o powo³aniu cz³owieka do udzia³u
w ¿yciu i godnoci Boga.
Rola Ducha wiêtego
The Patristic Doctrine on Mans Calling to Participation in Gods Life and Dignity.
The Role of the Holy Spirit

Na pocz¹tku Bóg stworzy³ naturê ludzk¹, maj¹c na wzglêdzie nowego cz³owieka: rozum i pragnienie zosta³y ukszta³towane ze wzglêdu na Niego. Aby poznaæ Chrystusa otrzymalimy myl, by pod¹¿aæ
do Niego, pragnienie oraz pamiêæ, abymy Go nosili w sobie; poniewa¿ kiedy bylimy kszta³towani, On by³ pierwowzorem; bowiem to nie
stary Adam jest wzorem nowego, ale nowy wzorem starego1.
1
Miko³aj Kabasilas, ¯ycie w Chrystusie, PG 150, 680 AB /za Y. Spiteris, Ostatni Ojcowie
Kocio³a. Kabasilas. Palamas, Warszawa 2006/. Cytowany wiêty prawos³awia jest bardzo ciekawym przyk³adem pomostu pomiêdzy tradycj¹ Wschodu i Zachodu w chrzecijañstwie w epoce,
która by³a naznaczona wrogoci¹ obu Kocio³ów. Urodzony oko³o 1319?-1323? w Tessalonikach,
jego ojciec nosi³ nazwisko Chamaetos, ale on u¿ywa³ nazwiska matki Kabasilas. Choæ w jego
¿yciu jest odnotowany epizod ¿ycia mniszego na górze Athos, niemniej nie z³o¿y³ lubów i pozosta³ cz³owiekiem wieckim. By³ zaanga¿owany w ¿ycie duchowe i religijne swych czasów, poprzez wuja, arcybiskupa Tesalonik, zosta³ zwi¹zany z intrygami politycznymi tych czasów. Zna³
osobicie Grzegorza Palamasa, ale przyjani³ siê do koñca z przedstawicielem scholastyki i tomizmu w Konstantynopolu, Demetriuszem Sidone /Kydone/ nawet po jego przejciu na katolicyzm. Ju¿ poprzez to jest ciekawym przyk³adem wiêtego ponad podzia³ami po podziale. Zmar³
przed 1363 rokiem. Jego nauczaniem pos³u¿y³ siê Sobór w Trydencie definiuj¹c naukê o ofiarnym charakterze Mszy wiêtej. Najbardziej znane dzie³a Kabasilasa, t³umaczone na jêzyki nowo¿ytne, jak ¯ycie w Chrystusie, czy Objanienie Boskiej Liturgii, wywar³y wp³yw na wielu
wiêtych Kocio³a Rzymskiego i s¹ cytowane jako znak jednoci w nauczaniu, choæ dalej dla
wielu prawos³awnych teologów, jak J. Meyendorff, s¹ orêdziem palamiatyzmu, a wiêc doktryny,
która w wielu punktach przeciwstawia siê wp³ywom ³acinników na greckim Wschodzie. /wiêty
Grzegorz Palamas i duchowoæ prawos³awia, Lublin 2005, s. 96./
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Te s³owa jednego ze wiêtych prawos³awia s¹ kwintesencj¹ podejcia do antropologii Ojców Greckich i stanowi¹ jednoczenie o ró¿nicy pomiêdzy ich myl¹ a myl¹ Zachodu. St¹d moje wyst¹pienie dzieli siê na trzy zasadnicze elementy. Na pocz¹tku przedstawiê bardzo
bogat¹ wschodni¹ koncepcjê theosis cz³owieka, które wyra¿a naukê
Ojców o powo³aniu cz³owieka. Nie ograniczymy siê tylko do Ojców
Kocio³a niepodzielonego, ale korzystaj¹c ze spucizny prawos³awia,
z dorobku Grzegorza Palamasa, spróbujemy ukazaæ tak rozumiane powo³anie cz³owieka i rolê Ducha wiêtego w jego urzeczywistnieniu
w sposób, jak to widzi Wschód. St¹d przeniesiemy siê na Zachód obserwuj¹c ca³kowicie ró¿ny kr¹g zainteresowañ jak i badañ. Nastêpnym krokiem bêdzie analiza  kluczowego dla zrozumienia obu koncepcji eschatologicznego powo³ania cz³owieka  pojêcia poznania. To
pozwoli nam ukazaæ odrêbnoæ dwóch tradycji, które w sposób szczególny dosz³y do g³osu w XIV wieku. Zrozumienie innego punktu wyjcia dla myli ³aciñskiej i greckiej u³atwi nam, pod koniec rozwa¿añ,
w niewielkim skrócie, spróbowaæ odnaleæ elementy ³¹cz¹ce
i pozwalaj¹ce na ewentualn¹ syntezê obu tych stanowisk.

I. PRZEBÓSTWIENIE W TRADYCJI WSCHODU
1. Ontologia obrazu
Cz³owiek, dla Ojców Wschodu i Zachodu, nosi w sobie obraz i podobieñstwo Boga. W koncepcji wschodniej, syryjskiej, bliskiej mentalnociowo myli hebrajskiej, obraz /hebrajskie tselem/ podobnie jak
imiê przywo³uje obecnoæ przedstawionej osoby2. Podobieñstwo /hebrajskie demuth/ zawiera element to¿samoci z drug¹ osob¹3. Ten obraz nie jest czym dodanym, on konstytuuje cz³owieka. Nie mo¿e wiêc
doznaæ zniekszta³cenia, a zmiana sytuacji  grzech, mo¿e go  co najwy¿ej i a¿  pozbawiæ wymowy i oddzia³ywania. Obraz, sam w sobie
bêd¹cy obiektywn¹ rzeczywistoci¹, objawia siê w subiektywnie odbieranym podobieñstwie. To podobieñstwo zosta³o utracone i o w³asnych si³ach cz³owiek nie mo¿e go odnowiæ. Ale jego utrata oznacza
w praktyce nienaturalnoæ. Oto bowiem jest rozdwiêk pomiêdzy rzeczywistym obrazem a tym, co w swoim ¿yciowym podobieñstwie przypominamy. Podkrelmy na wstêpie jedn¹ z wa¿niejszych ró¿nic po2
3

St¹d, miêdzy innymi, zakaz przedstawiania obrazu Boga czy wzywania Jego imienia!
Tak jak apostolos jest jakby wcieleniem wysy³aj¹cego! /hebrajskie szaliach/
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miêdzy Wschodem a Zachodem. Dla Zachodu naturalny, to znaczy bez
³aski. Tymczasem na Wschodzie naturalny, czyli kompletny, a wiêc
z ³ask¹. Chrystusowa forma nie jest czym dodanym, ale podstawowym dla istnienia cz³owieka4. Grzech zacieraj¹c skutecznoæ obrazu
i niszcz¹c podobieñstwo jest umieraniem cz³owieka. Istnienie jest tylko trwaniem w obrêbie stworzenia, które Bóg podtrzymuje wierny
swojemu planowi zbawienia. Bóg, nie godz¹c siê z grzechem cz³owieka, dopuszcza go, bo inaczej odbiera³by woln¹ wolê cz³owiekowi. Jednoczenie Stwórca, nie ¿a³uj¹c swych darów, nie godzi siê na samozag³adê cz³owieka.
Chrzest i bierzmowanie odnawia w nas podobieñstwo czynne, wyzwalaj¹c dzia³anie Bo¿ego obrazu. Dziêki temu w wiêtych obraz oddzia³ywuje na innych w swoim podobieñstwie. Obraz Boga pozwala
zachowaæ cz³owiekowi wolnoæ. Od momentu wcielenia dochodzi drugi element konstytuuj¹cy i nadaj¹cy cz³owiekowi szczególn¹ godnoæ
poród ca³ego stworzenia  ³aska. Cz³owiek posiada wolnoæ i ³askê,
dwa skrzyd³a, na których mo¿e wznieæ siê do nieba. Pragnienie Boga
obecne w naszej woli, ju¿ jest owocem odpowiedzi na pragnienie Boga.
Wzorem dla Wschodu jest Zwiastowanie. Bóg pragnie odkupienia, czeka na fiat Maryi i odpowiada dzia³aniem Ducha wiêtego. Natura
ludzka ³¹czy siê z bosk¹ poprzez akt woli cz³owieka w odpowiedzi na
Bo¿e zaproszenie. Tak dotykamy typowo wschodniej koncepcji synergei, czyli wzajemnego przenikania siê zaproszenia Boga i odpowiedzi
cz³owieka5. Jednak pomostem jest zawsze Wcielone S³owo, Jezus
Chrystus, który przez siebie ³¹czy z Bogiem to, co ludzkie, jednoczy
jedynie tego, kto jest godny tego boskiego zespolenia6. Pozwalaj¹c prowadziæ siê Duchowi wiêtemu staje siê cz³owiek obrazem i podobieñstwem, wielce podobnym Bogu. Tak nazywa dzisiejsza liturgia prawos³awna wiêtego. Obraz sta³ siê konstytutywny i normatywny, urzeczywistniaj¹ siê s³owa b¹dcie tak doskonali, jak Ojciec wasz niebieski
4
St¹d chrzest jest pocz¹tkiem ¿ycia i dniem odrodzenia i pocz¹tkiem dni; Bazyli Wielki, O Duchu wiêtym, 26 /PG 32,113B, wyd. pol. Warszawa 1999, s. 118/.
5
Zdaniem wielu badaczy, w³anie doktryna o synergei powodowa³a, ¿e Wschód nie rozumia³ Zachodu w czasie sporu o relacjê wolnej woli i ³aski, i dlatego w kontrowersji pelagiañskiej pozosta³ na uboczu, nie za bardzo rozumiej¹c ca³ego zamieszania. Patrz A. Baron,
Spór o Paw³a, spór o cz³owieka czy spór o Boga? Refleksja na marginesie kontrowersji pelagiañskiej [w:] Pelagiusz, Komentarz do Listu w. Paw³a do Rzymian, MT 15, Kraków 1999,
s. 7-168. Jest w tym czêæ prawdy, ale równie istotnym zagadnieniem jest w³anie ontologiczna przemiana cz³owieka z spotkaniu z Bogiem, co dopracowa³ Wschód z messalianami,
a czego brakowa³o myli Zachodniej, por. tam¿e s. 33-36.
6
Grzegorz z Nyssy, O doskona³oci, 69, /wyd. pol. Grzegorz z Nyssy, O naladowaniu
Boga, red. J. Naumowicz, Kraków, 2001, s. 81/.
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jest doskona³y. Jak stwierdza Nysseñczyk: w ten sposób prowadzi On
[Chrystus] poszczególnych ludzi do jednoci z bóstwem, pod warunkiem jednak, ¿e nie przyswajaj¹ oni sobie niczego, co by³oby niegodne
tej wspólnoty7. Ale nie jest to istnienie. Cz³owiek nie istnieje w Bogu,
w Jego ¿yciu. On w nich uczestniczy8.
¯ycie Boga w nas to ¿ycie Ducha wiêtego. Szczególn¹ cech¹ Trzeciej Osoby Trójcy wiêtej jest to, ¿e prosty jest [Duch] w istocie, a ró¿norodny w przejawach nadprzyrodzonej mocy, ca³y obecny w ka¿dym
i ca³y wszêdzie9. Jego zamieszkanie, Jego obecnoæ urzeczywistniaj¹
dary ofiarowane nam przez Jezusa. To poprzez Jego dzia³anie: poka¿e
tobie w Sobie samym obraz Niewidzialnego. W szczêliwym za ogl¹daniu obrazu jest niewys³owione dla oka piêkno Archetypu. [...] St¹d
pochodzi [...] trwanie w Bogu, podobieñstwo do Boga10, kraniec wszystkich pragnieñ, aby staæ siê Bo¿ym11.12 Dzia³anie Ducha, a raczej Jego
czynna obecnoæ urzeczywistnia w cz³owieku wszystko to, co sta³o siê
naszym udzia³em poprzez misterium Chrystusa. Jak d³ugo On w nas
trwa, tak d³ugo jestem synem i korzystam z darów ofiarowanych mi
w akcie boskiej adopcji. Przebóstwienie jest trwaniem Ducha wiêtego w cz³owieku, Jego zamieszkaniem.
Od Ireneusza z Lyonu antropologia grecka jest w du¿ej mierze trychotomiczna. Zak³ada ona istnienie w cz³owieku umys³u /nou'"13/, rozumu /lovgo"14/ albo ducha o¿ywiaj¹cego /pneu'ma zwopoiovn15/ oraz cia³a o¿ywionego duchem16.17 W syntezie Grzegorza z Nyssy podkrela siê, ¿e
Tam¿e.
Zdaniem H.U. von Balthasara: w tej myli o wiecznie stwarzaj¹cym siê bycie pobrzmiewa tak¿e pomys³: nawet w niebie, w ogl¹dzie Boga twarz¹ w twarz jest miejsce na
wieczne dojrzewanie bytu w zawsze nowej g³êbi wci¹¿ wiêkszego Boga [w:] w. Ireneusz
z Lyonu, Bóg w Ciele i Krwi, wybór tekstów i wprowadzenie H.U. von Balthasar, t³um.
W. Myszor, Kraków, 2001, s.114. Por. G. Bendinelli, Grazia divina e divinizzazione deluomo in
Metodio di Olimpo, Dizionario di Spiritualitá Biblico-Patristica 31, Roma Borla, s. 214-235.
9
Bazyli Wielki, O Duchu wiêtym, 22 /wyd. pol., Warszawa 1999, s. 114/.
10
ojomoivwsi" qew'/ /proj" qeovn/ sformu³owanie to pochodzi od Plotyna /Enneady I 2,3,5-10/
i wystêpuje wczeniej u Platona /Teajtet 176 B oraz Rzeczpospolita 613 B/.
11
qeojn genevsqai u Plotyna qeojn fenojmenon /Enneady, VI 9,9/.
12
Bazyli Wielki, O Duchu wiêtym 23 /wyd. pol., Warszawa 1999, s. 115/.
13
nou'".
14
lovgo".
15
pneu'ma zwopoiovn. Ireneusz, Adversus haereses. 5, 9,1.
16
savrx hJ - sw'ma tov.
17
Ta koncepcja w prawos³awiu, u Grzegorza Palamasa, oznacza tak¿e, ¿e cz³owiek jest
stworzony na obraz Boga. St¹d jest doskonalszy od anio³ów i staje siê mikrokosmosem, gdy¿
w swojej trychotomii jest znakiem Trójjedynego na ziemi. Grzegorz Palamas Homilia
o chrzcie, 60. /za: Spiteris Yannis, Ostatni Ojcowie Kocio³a, Kabasilas. Palamas, Warszawa
2006, s. 212-213/.
7
8
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cz³owiek staje siê rekapitulacj¹ dzie³ Bo¿ych i syntez¹ wiata widzialnego i niewidzialnego. Otrzymuje wiêc cz³owiek w swoim stworzeniu
obraz i podobieñstwo do Boga. To rozró¿nienie, obraz i podobieñstwo,
od Orygenesa18, jest podstaw¹ do przyjmowania obecnoci w cz³owieku ³aski naturalnej. Grzech bowiem niszczy tylko podobieñstwo, sam
obraz, jako konstytutywny dla cz³owieka, dalej trwa.
Obraz ten nie jest platoñskim bladym odbiciem idei, on niesie ze
sob¹ jak¹ p³aszczyznê spotkania, punkt stycznoci, wzajemnoæ
i odniesienie. Innymi s³owy, obraz zak³ada uczestnictwo w Boskich
przymiotach i stwarza szczególna wiê i pokrewieñstwo pomiêdzy
stworzeniem i Stwórc¹19. Dlatego w dziele Co to znaczy byæ chrzecijaninem Grzegorz powie odwa¿nie: By za pomoc¹ definicji wyjaniæ
istotê chrzecijañstwa, nale¿y powiedzieæ: chrzecijañstwo jest naladowaniem Boskiej natury20. Zawsze jednak obraz pozostanie obrazem, dobra Bo¿e odbijaj¹c siê w lustrze, jakim jest cz³owiek, zawsze
malej¹ i s¹ proporcjonalne do tego, jak otwieramy siê na Boga21. Innymi s³owy, cytuj¹c kolejny raz Grzegorza z Nyssy, mo¿na powiedzieæ
wszechmocn¹ Potêgê tylko tyle mo¿emy naladowaæ, na ile nam pozwala nasza s³aba natura22.
2. Liturgia objawieniem powo³ania cz³owieka
Dla Ojców Wschodnich teologiem jest ten, który potrafi siê modliæ.
Wyrazi³ to w kategoryczny sposób Ewagriusz z Pontu pisz¹c: jeli jeste teologiem, prawdziwie siê modlisz. Jeli prawdziwie siê modlisz,
jeste teologiem23. Nawet dogmaty w orzeczeniach soborowych maj¹
postaæ doksologii i s¹ wplecione w liturgiê24. Jak pisa³ Bazyli Wielki
Dla osi¹gniêcia ¿ycia doskona³ego konieczne jest naladowanie Chrystusa, [...] trzeba byæ naladowc¹ Jego mierci [...]. W jaki sposób sta-

18
Orygenes, O zasadach, III, VI, 1 /w wyd. pol. Orygenes, O zasadach, MT 1, Kraków
1996, s. 310-311/.
19
Tam¿e, I, II, 6 /wydanie polskie s. 70-71/.
20
Grzegorz z Nyssy, Co to znaczy byæ chrzecijaninem, 19 [w:] Grzegorz z Nyssy,
O naladowaniu Boga, red. J. Naumowicz, Kraków, 2001, s. 49/tekst wyró¿niony: Gregorii
Nysseni, Opera, 8,1, Leiden 1951/.
21
Por. Grzegorz z Nyssy, O duszy i zmartwychwstaniu, 13, PSP 14,39.
22
Grzegorz z Nyssy, Wielka Katecheza, 35, PSP 14, Warszawa 1974, s. 174.
23
Ewagriusz z Pontu, O modlitwie, 60 [w:] Filokalia. Teksty o modlitwie serca, przek³.
i red. J. Naumowicz, Kraków 1998, 71.
24
Na temat powi¹zania: droga do doskona³oci a ¿ycie sakramentalne u Ojców Kapadockich patrz, na przyk³adzie Grzegorza z Nyssy, J. Danielou, Platonisme et théologie mystique. Doctrine spirituelle de Saint Grégoire de Nysse, Paris 1954, 54-96.
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jemy siê podobni do Niego poprzez mieræ? Jako razem z Nim pogrzebani poprzez chrzest25. Ale chrzest to nie tylko mieræ staremu cz³owiekowi. To tak¿e narodziny nowego cz³owieka, syna w Synu. Pisze
Bazyli w chrzcie tkwi¹ dwa cele, jeden to uwolnienie cia³a od grzechu,
by ono ju¿ nie przynosi³o owoców dla mierci, drugi, aby ¿y³o dla
Ducha, a owoc znalaz³o w uwiêceniu26. Innymi s³owy, dodaje za porednictwem Ducha wiêtego [nastêpuje] powrót do raju, wejcie do
Królestwa Niebieskiego, powrót do synostwa, szczeroæ w nazywaniu
Boga naszym Ojcem, stawanie siê uczestnikiem ³aski Chrystusa, posiadanie imienia dziecka wiat³oci, udzia³ w wiecznej chwale, jednym s³owem doznawanie pe³ni b³ogos³awieñstwa w tym, jak i w przysz³ym wieku27. Usynowienie jest jednym z fundamentalnych owoców
³aski chrztu w cz³owieku. Tymczasem od Atanazego, który wprowadzi³
do teologii jako równowa¿noæ usynowienie i przebóstwienie28 , jest to
równoznaczne z uzyskaniem przez cz³owieka udzia³u w godnoci
Boga. To prowadzi nas do kolejnego wymiaru liturgii, która staje siê
nie tylko antycypacj¹ przysz³ych losów cz³owieka, ale i zapowiedzi¹
chwa³y! W liturgii jest sk³adane dziêkczynienie Ojcu przez Syna
w Duchu wiêtym, ale jednoczenie nastêpuje w³¹czenie ochrzczonych w liturgiê nieba, w której maj¹ udzia³. Imiê dziecka wiat³oci,
pe³nia b³ogos³awieñstwa s¹ objawieniem godnoci i chwa³y, jak¹ cz³owiek otrzymuje w chwili chrztu i zamieszkania w nim Ducha wiêtego29 . Jednak otrzymana godnoæ nale¿y zachowaæ nieskalan¹ na ¿ycie wieczne. W tej drodze potrzebne jest dalsze umocnienie, ale tak¿e
potrzeba uprzytomniæ obdarowanym, jakimi ³askami zostali obdarzeni. St¹d Eucharystia, przedsmak nieba, ale i wsparcie na drodze.
Bram¹ liturgii s¹ wiêc chrzest i bierzmowanie prowadz¹ce do Eucharystii. U progu Eucharystii, przed wyznaniem wiary, w liturgii
wschodniej diakon wzywa drzwi!30 W interpretacji tego wezwaniu, za
Maksymem Wyznawc¹, nie chodzi o wi¹tyniê, ale o fakt, ¿e wierni
poprzez wspólny udzia³ w liturgii wychodz¹ poza kr¹g dziejów, przekraczaj¹ bramê Historii. Czas, którego osi¹ jest Jezus Chrystus, ujawBazyli Wielki, O Duchu wiêtym, /wydanie polskie Warszawa 1999, s. 130/.
Tam¿e, 35 /wyd. pol., Warszawa 1999, s. 131/.
27
Tam¿e, 36 /wyd. pol., Warszawa 1999, s. 132/.
28
W Orationes tres contra Arianos I, 39; PG 26, col. 92-93 / ui(opoie=n jest odpowiednikiem qeopoiei'n.
29
Patrz B. Czêsz, Duch wiêty zosta³ nam dany. Nauczanie Ojców i wiara staro¿ytnego Kocio³a, Gniezno 1998, s. 29-34.
30
Liturgia w. Jana Chryzostoma /Liturgy of ours Father St. John Chrysostomus, http:/
/www.sspeterpaul.org.html, 14/, ma to miejsce przed wyznaniem wiary.
25
26
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nia swój wymiar eschatologiczny, a cz³owiek antycypuje swoje zmartwychwstanie, przysz³¹ chwa³ê, a wiêc kosztuje przysz³ego stanu przebóstwienia. W liturgii ujawnia siê to, co dokona³o siê we chrzcie wiêtym  cz³owiek staje wraz z chórem anio³ów, w innej rzeczywistoci
i wielbi Boga, dowiadczaj¹c Jego obecnoci. Liturgia manifestuje to,
co dokona³o siê, lecz w ¿yciu ziemskim jest wci¹¿ zakryte przed naszymi oczyma. Wchodz¹c na Eucharystiê przekraczam bramy czasu,
spada zas³ona i uczestniczê w tym, do czego zosta³em powtórnie, sakramentalnie, zrodzony. Epikleza Ducha wiêtego nie tylko przemienia dary ofiarne, ale i uwiêca przyjmuj¹cego je cz³owieka31 . Nie jestem w tym dowiadczeniu sam, ono dotyka ca³ej wspólnoty ludzkiej,
bo Eucharystia jest zawsze liturgi¹, czyli dzie³em wspólnoty Kocio³a.
Duch wiêty, Ten, który uwiêca i jednoczy, który czyni z nas jedno,
nape³niaj¹c chrzecijanina przemienia go32 . Oba wymiary, indywidualny i wspólnotowy, schodz¹ siê ze sob¹, a przemiana jest uwiêceniem kosmosu i mikrokosmosu  konkretnego cz³owieka.
W Komunii spo¿ywamy p³omieñ przysz³ego wieku. W imieniu
wiernych, w Liturgii w. Jana Chryzostoma, Koció³ Wschodni piewa
Widzielimy wiat³oæ prawdziw¹ albowiem otrzymalimy Ducha
z niebios33 . S³owami Teodoreta z Cyru Spo¿ywaj¹c Cia³o Oblubieñca
i pij¹c Jego Krew ³¹czymy siê z Nim wspólnot¹ /koinonia/ zalubin.
Nast¹pi³o, wiêc dowiadczenie Boga, a co za tym idzie poznanie Go
i zjednoczenie z Nim. Choæ nie ogl¹damy jeszcze przebóstwionego
cz³owieczeñstwa Chrystusa, uczestniczymy w Nim substancjalnie. Nastêpuje uwiêcenie cz³owieka, a przecie¿ nie ma wiêtoci bez Ducha34 .
Czym dla Ojców Wschodnich jest Liturgia, w Pimie wiêtym
przybli¿a Apokalipsa. W niej perspektywa kosmiczna, ludzka i anielska, nak³adaj¹ siê na siebie w Eucharystii sprawowanej w niebie.
A jeli Eucharystia ta sprawowana jest dalej, i uczestnicz¹ w niej wierni, to przebóstwienie ludzkiej natury Chrystusa dokonuje siê dalej,
gdy¿ rozci¹ga siê na wszystkich, którzy uczestnicz¹ w Jego ciele.
Chrzecijanin nie tylko upodabnia siê do Chrystusa, on w Niego siê
B. Czêsz, Duch wiêty zosta³ nam dany. Nauczanie Ojców i wiara staro¿ytnego Kocio³a, Gniezno 1998, 37-41.
32
Patrz B. Czêsz, Zwi¹zek Ducha wiêtego z Kocio³em w ujêciu w. Ireneusza w interpretacji montanistycznej, Poznañ 1991.
33
Liturgia w. Jana Chryzostoma /Liturgy of ours Father St.John Chrysostomus, http:/
/www.sspeterpaul.org.html, 16/. Por. B. Czêsz, Duch wiêty zosta³ nam dany. Nauczanie Ojców i wiara staro¿ytnego Kocio³a, Gniezno 1998, 45-50.
34
Bazyli Wielki, O Duchu wiêtym, 38, / SC 17, XVI, 38, 25, Paris2 2002, 379; wyd. pol.
Warszawa 1999, 136/.
31
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przemienia: wchodzi, s³owami Paw³a, w Jego Pe³niê. Paradoksalnie,
absolutna transcendencja Boga, podkrelana u Ojców Greckich proweniencji semickiej, ma jeden most  uniê hipostatyczn¹ w Chrystusie. Wcielenie Boga jest nieustannym udzielaniem siê bóstwa w jednoci osoby, a perychoreza nie oznacza pomieszania czy zatracenia.
Jedynym punktem ³¹cz¹cym jest Osoba. Jednak ¿ycie chrzecijanina
od chrztu, poprzez bierzmowanie, a w sposób szczególny w Eucharystii, jest zjednoczeniem z Zbawc¹, a co za tym idzie wchodzimy w komuniê z Chrystusem, lecz i Chrystus wchodzi w komuniê z nami35 .
Liturgia objawia wiêtoæ cz³owieka, jest hagiofani¹. Cz³owiek wiêty
to cz³owiek Trishagionu, czyli ten, który swoim ¿yciem piewa pieñ
dla Pana. Przemiana przebóstwienia ma charakter nie tylko moralny,
ale i ontologiczny.
3. Przebóstwienie jako zadanie
Nie dziw siê, ¿e cz³owiek mo¿e naladowaæ Boga. Mo¿e, jeli Bóg
zechce36 . Te s³owa staro¿ytnego chrzecijañskiego autora ukazuj¹ drogê, jako prowadzi chrzecijanina w jego naladowaniu Boga.
Nie jest moim celem analiza rodków, jakie prowadz¹ do przebóstwienia. Nie jest to celem mojego wyst¹pienia maj¹cego ukazaæ godnoæ i chwa³ê cz³owieka wynikaj¹c¹ z przebóstwiaj¹cej obecnoci
w wierz¹cym dzia³aj¹cego Ducha wiêtego tak, jak to widzia³a tradycja patrystyczna. Chcê wiêc zwróciæ uwagê na jeden aspekt wysi³ku
cz³owieka, zwi¹zanego z realizacj¹ przebóstwienia w nas, obecny
w tradycji Wschodu. Wk³adem cz³owieka w dynamiczny proces przebóstwienia jest odpowied na powo³anie, dostrze¿enie godnoci i harmonizacja ¿ycia ze S³owem Boga kszta³tuj¹cym nasze ¿ycie. Innymi
s³owy, poprzez sakrament chrztu zamieszkuje we mnie Duch wiêty
i poddaj¹c siê Jego dzia³aniu wype³niam wolê Boga. Duch zamieszkuje w nas i Jego obecnoæ ujawnia siê wyraniej37 . Realizacja wezwania jest realizacj¹ powo³ania. Wtedy ca³a treæ naszej egzystencji mo¿e
przyj¹æ postaæ modlitwy. Wa¿na jest postawa cz³owieka, który akceptuje swoj¹ rolê w ¿yciu i widzi cel swojej pracy jako zadanie powierzone mu przez Ojca niebieskiego. Jego pocz¹tkiem jest dynamiczna
Innocenty, bp. Taurydy /za P. Evdokimov, Poznanie w Kociele Wschodnim, Kraków
1996, 109/.
36
List do Diogneta, 10,4 /wyd. pol.: Pierwsi wiadkowie. Pisma Ojców Apostolskich,
Kraków 1998, s. 346.
37
Grzegorz z Nazjanzu, Mowa XXXI, PG 35, s. 161.
35
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obecnoæ Ducha w cz³owieku, który trwa we wspólnocie z Jezusem.
Wype³niane solidnie zadanie  pokarmem moim jest pe³niæ Twoj¹ wolê
 staje siê, jak obrzêd liturgiczny, piewem na czeæ Boga38 . Cz³owiek
jest bowiem wezwany do z³o¿enia ofiary nie z tego, co ma, ale z tego,
kim jest. Radosna ofiara na czeæ Pana caivre streszcza Ewangeliê.
Cz³owiek zosta³ stworzony jako istota charyzmatyczna, by móc wype³niæ swoje doksologiczne powo³anie i je¿eli poddaje siê woli Boga, dostêpuje przebóstwienia39 . Jego droga jest wstêpowaniem wzwy¿, zawsze w jednoci z dzia³aj¹cym w nim i przemieniaj¹cym Duchem
wiêtym40 . Ten dynamiczny aspekt wzrastania, zawsze w powi¹zaniu
z sakramentalnym wype³nieniem cz³owieka obecnoci¹ Ducha Pocieszyciela, stanowi jeden z charakterystycznych rysów wschodniej koncepcji zbawienia cz³owieka i charakteryzuje do dzi liturgiê chrzecijañskiego Wschodu. Dostêpujê tajemnicy, która przemieniaj¹c mnie,
oddzia³ywuje na ca³e ¿ycie  tak mo¿na podsumowaæ t¹ myl.
Chwa³¹ Boga bowiem jest ¿yj¹cy cz³owiek, za ¿yciem cz³owieka
jest ogl¹danie Boga41 . Te s³owa w. Ireneusza podsumowuj¹ kres naszych starañ, które, w swoim wymiarze moralnym, winny byæ potwierdzeniem doskona³oci Boga. Ale etyka jest wyrazem ontologii, a nie
j¹ zastêpuje. I tu jest podstawowy element ró¿ni¹cy Wschód od Zachodu. Korzenie wynikaj¹ jednak z czego innego.

38
Jako klasyczny tekst podaje siê jedno ze zdarzeñ przypisanych w Ksiêdze Starców
w. Antoniemu Pustelnikowi: 24 (24) Abba Antoniemu zosta³o objawione na pustyni, co nastêpuje: Jest w miecie kto podobny do ciebie: lekarz z zawodu, który rozdaje potrzebuj¹cym to, co mu zbywa, i przez ca³y dzieñ piewa wiêty  wiêty  wiêty razem z anio³ami
Pierwsza Ksiêga Starców, Kraków 1993, s. 41-42.
39
Kontynuacj¹ tej myli jest stwierdzenie XIV wiecznego autora: [poprzez liturgiê cz³owiek] siêga wiekuistych szczytów i ju¿ na ziemi c a ³ y [podkrelenie moje] staje siê cudem.
Nie bêd¹c jeszcze w niebie, wspólnie z mocami niebieskimi wznosi pieñ nieprzerwan¹, a pozostaj¹c na wiecie, niczym anio³ prowadzi do Boga wszelkie stworzenie, Grzegorz Palamas
/Za P. Evdokimov, Poznanie w Kociele Wschodnim, Kraków 1996, 111/. Por. J.H. Dalmais divinisasion. II Patristique grecque [w:] Dictionaire de spiritualité ascétique et mystique, doctrine et histoire, III, Paris 1957, col. 1376-1389.
40
Zreszt¹, powo³anie do przebóstwienia i rola Ducha wiêtego w tym procesie s¹ dla
Bazylego Wielkiego jednym z podstawowych argumentów wiadcz¹cych o bóstwie Trzeciej
Osoby. Patrz B. Czêsz, Duch wiêty zosta³ nam dany. Nauczanie Ojców i wiara staro¿ytnego Kocio³a, Gniezno 1998, s. 69n.
41
Ireneusz z Lyonu, Adversus haereses IV 20, 7 /w. Ireneusz z Lyonu, Bóg w Ciele i Krwi,
wybór tekstów i wprowadzenie H.U. von Balthasar, t³um. W. Myszor, Kraków, 2001, s. 129/.
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II. PRZEBÓSTWIENIE W TRADYCJI ZACHODU42
Je¿eli za ojca ³aciñskiego jêzyka teologicznego uznaæ Tertuliana,
to w jego pismach spotykamy siê z pojêciem deificatio w odniesieniu
do cz³owieka przy analizie Psalmu 82/81, 6. Istot¹ analizy jest pojêcie
wiecznoci. Przynale¿¹c Bogu z istoty, sta³o siê naszym udzia³em poprzez dar, czyli ³askê43 . Ale ten zwi¹zek Boga i cz³owieka, nasza godnoæ tkwi¹ca w powo³aniu przez Boga, siêga du¿o g³êbiej. Tertulian
pisa³, ¿e Bóg obdarzy³ cz³owieka wolna wol¹ oraz zdolnoci¹ rozporz¹dzania samym sob¹ i w tym w³anie widzi przede wszystkim obraz
Bo¿y i podobieñstwo Bo¿e w cz³owieku44 . Naladuj¹c Boga, wype³niaj¹c przykazania dochodzimy do podobieñstwa z Nim. Akcent, co jest
znamienne, przesuwa siê z ontologicznego podobieñstwa, na etyczne
i moralne naladowanie. Myl podobna jest obecna u w. Cypriana.
Trudno znaleæ konkretne elementy jego nauczania w tym temacie,
które nie by³yby powtórzeniem mistrza.
Przebóstwienie dla Hilarego z Poitiers jest aktem zbawczym Chrystusa, który przywraca cz³owiekowi jego królewsk¹ godnoæ, utracon¹
przez grzech, przez dopuszczenie do uczestnictwa w swej mocy
wszystkich tych, którzy przyjmuj¹ Go przez wiarê. Zarazem wierz¹cy
staje siê miejscem, w którym dokonuje siê uwielbienie Boga. Naszym
zadaniem jest rozwijanie w sobie tej nauki Bo¿ej45 .
U Ambro¿ego widaæ inn¹ koncepcjê podejcia do nauki o godnoci cz³owieka. Pierwsz¹ przes³ank¹ s¹ s³owa Boga do Moj¿esza uczyniê ciê bogiem dla faraona (Wj 7,1). Sformu³owanie bycie bogiem oznacza wiêtoæ Moj¿esza pora¿aj¹ca dla faraona i jego s³ug. wiêtoæ ta
zasadza siê na wiêtoci obrazu, który jest w ka¿dym z nas. Ale obraz
ten w myli Ambro¿ego jest dynamiczny, obejmuje sob¹ nie tyle ontologiczne podobieñstwo, co naladowanie. Jedynym ontologicznym odpowiednikiem obrazu Boga jest Chrystus, tylko On jest imago Dei46 .
My jestemy na obraz, uczynieni na podobieñstwo47 . Wniosek? Mówi
Punkt ten opar³em na pracy A. Eckmanna: Przebóstwienie cz³owieka w pismach
wczesnochrzecijañskich, Lublin 2003.
43
Tertulian, Przeciw Prakseaszowi, 13 /wyd. pol. MT 3, 54-56/.
44
Ten¿e, Przeciw Marcjonowi, II, 5 /wyd. pol. PSP LVIII, 73/.
45
Por. T. Ko³osowski, Godnoæ cz³owieka stworzonego na obraz i podobieñstwo Bo¿e
w nauczaniu w. Hilarego z Poitiers [w:] Godnoæ chrzecijanina w nauczaniu Ojców Kocio³a, red. F. Dr¹czkowski, J. Pa³ucki, Lublin 1996, s. 83-99.
46
Czyli okrelenie obraz odpowiada temu, co równolegle do Ambro¿ego, na Wschodzie
nazywaj¹ archetypem Ojca.
47
Ambro¿y, Expos. Ps 118, 10,16, CSEL 62, 212.
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Ambro¿y masz wiêc w swojej istocie co z obrazu i podobieñstwa Boga,
co jest podobne obrazowi Bo¿emu48 . Dziêki dzie³u Chrystusa powsta³o
jakie pokrewieñstwo miêdzy Bogiem a ludmi. Przebóstwienie to
zalubiny49 , duchowe zrodzenie50 , mieszkanie osób Bo¿ych w duszy51 .
Teksty te trudno jednak odczytaæ. Ambro¿y korzysta z tekstów Ojców
Greckich nie zawsze do koñca je rozumiej¹c w duchu, w jakim by³y
napisane, najczêciej nie przyk³ada do sformu³owañ przez nich u¿ywanych tych samych znaczeñ. W jego nauczaniu jest raczej werbalne
ni¿ rzeczywiste podobieñstwo do wschodniej koncepcji dowiadczenia. Widaæ to zreszt¹ w samych tekstach. Akcent jest po³o¿ony na dynamiczne naladowanie w ¿yciu Boga poprzez etykê postêpowania.
Odnawiam podobieñstwo, gdy¿ poprzez pos³uszeñstwo mogê przylgn¹æ do Bo¿ej woli. Wype³niaj¹c j¹ i oddaj¹c siê Bogu dope³niam
mojego pokrewieñstwa52 . Przebóstwienie jest etycznym odnowieniem,
które prowadzi do ogl¹dania Boskiego majestatu. Dochodzê do zjednoczenia, które ma charakter nie tyle przemiany ontycznej, co poprzez podobieñstwo coraz wyraniejszego odwzorowania w sobie doskona³oci postêpowania. Takie zrodzenie w czynie na nowo jest dzie³em dzia³ania Ducha wiêtego, który uwiêca cz³owieka, udzielaj¹c
mu darów umo¿liwiaj¹cych nie tylko wype³nienie woli Bo¿ej, ale
i przylgniêcie do niej na sta³e. I choæ Augustyn mówi o participatio,
tym niemniej nawet to uczestnictwo w S³owie oznacza w praktyce wszczepienie poprzez etykê w Najwy¿sze Dobro.
W krêgu kultury ³aciñskiej decyduj¹cy jest wp³yw w. Augustyna
i jego koncepcja ³aski i poznania53 . £aska, staj¹c siê synonimem czynnej i zbawczej obecnoci dzia³aj¹cego Boga, zastêpuje sob¹ aktywne
i bezporednie dzia³anie Ducha wiêtego obecnego w Tradycji Wschodu jako Pana i O¿ywiciela. Poznanie, bêd¹ce ogl¹dem, wyra¿a inn¹
relacjê do Stwórcy54 . Istotne dla myli biskupa Hippony zwi¹zanej
z przebóstwieniem s¹ tak¿e pojêcia deificatio, adoptio, participatio
Tam¿e.
Ambro¿y, Expos. Ps 118, 1,5, CSEL 62,8.
50
Ten¿e, O Duchu wiêtym, 2,7, 64, PL 16, 756.
51
Ten¿e, Expos. Ps 118, 12, 12 CSEL 62, 45.
52
Dlatego powiêcenie siê Bogu poprzez dziewicze ¿ycie mnicha czy dziewicy konsekrowanej Bogu najlepiej zapowiada póniejsz¹ jednoæ stworzenia z Bogiem bêd¹c¹ antycypacj¹ tu na ziemi przysz³ych mistycznych zalubin.
53
Patrz klasyczny ju¿ tekst Henri de Lubac, Petite catechéchèse sur nature et grâce,
Paris 1980 /wyd. pol.: O naturze i ³asce, Kraków, 1985; zob. czêæ pierwsza Natura i Nadprzyrodzonoæ, 7-32/.
54
Patrz A. Eckmann, Incarnatio Christi w pismach w. Augustyna, VoxP 38-39 (2000),
s. 237-245.
48
49
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divinae naturae. Deificatio jest zwi¹zane z Wcieleniem Bo¿ego S³owa.
Oznacza ono wezwanie cz³owieka do stania siê kim wiêcej ni¿ cz³owiekiem. To bycie kim lepszym ma swój fundament w tym, ¿e ludzie
otrzymali usta, które mówi¹, i oczy, które widz¹. Nabiera to znaczenia,
gdy pojawia siê wiara i wiê z Bogiem ze strony cz³owieka i czyn samego Boga, który jest owieceniem cz³owieka55 . Jednak w myli Augustyna na pierwszy plan wysuwa siê iustificatio, czyli usprawiedliwienie. Bóg ubóstwia cz³owieka swoj¹ ³ask¹, choæ nie oznacza to zrodzenia cz³owieka ze swojej istoty. On czyni nas adoptowanymi dzieæmi
poprzez sprawiedliwoæ przynale¿¹c¹ Jemu. Za spraw¹ Boskiego czynu trwa w nas przebóstwienie dziêki etycznemu postêpowaniu na skutek uwiêcaj¹cego dzia³ania Ducha. To prowadzi nas do ostatecznego
celu cz³owieka  Boga, w którym zbawiony trwa wraz ze zmartwychwsta³ym cia³em. Duch wiêty utrzymuje przebóstwienie jako stan
etyczny. Pocz¹tkiem jego jest, patrz¹c od strony cz³owieka, mi³oæ. Ale
cz³owiek zna dwie mi³oci: wiata i Boga. Chrystus przychodzi, aby
odmieniæ mi³oæ cz³owieka, uczyniæ go mi³onikiem ¿ycia niebieskiego. Choæ istot¹ przebóstwienia na tym etapie jest mi³oæ, to nie traci
ono swego eschatologicznego wymiaru.
Kolejne pojêcie, adoptio, oznacza dla Hippoñczyka now¹ rzeczywistoæ, która wyzwalaj¹c od grzechu daje cia³u niemiertelnoæ. Ca³a
rzeczywistoæ adoptio /równowa¿nego deificatio/ zaczyna dzia³aæ we
chrzcie wiêtym. St¹d jest on konieczny nawet dla dzieci, gdy¿ otwiera im drogê do zjednoczenia z Bogiem. Otrzymujemy Ducha wiêtego, który podtrzymuje w nas Bo¿e ¿ycie. Religijno-etyczna postawa
wiernych jest wiêc decyduj¹ca w dzieciêctwie Bo¿ym56 .
Pojêcie participatione Dei57 by³o ju¿ obecne w nauce Ojców58 . Augustyn nadaje mu specyficzny sens. Chrzecijanin uczestniczy w M¹droci  Chrystusie i poprzez Niego staje siê sam sapiens. Wspó³uczestnictwo w Eucharystii pozwala na spotkanie, na utrwalenie ¿ycia,
ono przed³u¿a uczestnictwo zapocz¹tkowane poprzez naturalne przylgniêcie rozumu do Boga. Ale participatio ma charakter przede
wszystkim eschatologiczny i ³¹czy siê z ide¹ wspólnoty. We wspólnocie Kocio³a dowiadczam wspólnoty z Bogiem, poza nim nie ma wia-

Powi¹zanym ze chrztem.
Kazanie 58, 2,2.NBA 30/1, 182.
57
Greckie metoch; Qeou'.
58
Lampe podaje wród autorów greckich Euzebiusza z Cezarei, Atanazego, Cyryla Aleksandryjskiego czy Teodora z Mopsuestii, /PGL 866/.
55
56
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t³a, nie ma zbawienia, nie ma nadziei ¿ycia wiecznego. Uwiêcenie ma
miejsce we wspólnocie, a nie poza ni¹.
Kluczowe jest podejcie do klasycznego tekstu o stworzeniu cz³owieka. Dla Augustyna, w póniejszych tekstach, zasadnicze jest sformu³owanie na obraz. Cz³owiek nie jest obrazem Boga, ale na obraz.
Obraz musi byæ czym innym ni¿ Bóg. Cz³owiek, a raczej jego dusza
rozumna s¹ obrazem Boga59 . W duszy ludzkiej, w jej pamiêci, rozumie
i woli jest podobieñstwo do Trójcy wiêtej. Nie jest to podobieñstwo
równe czy wspó³wieczne, ale analogiczne. Nawet jeli dusza jest niemiertelna, to jest zale¿na w tym od Boga. mieræ duszy nastêpuje
w wyniku odrzucenia Boga, a nie mierci cia³a. Cz³owiek jest nie-bytem. Poprzez poznanie Boga dochodzi do boskiego Bytu. Pomostem
jest Wcielenie. Chrystus, sam niezmienny, z³¹czony z Ojcem, objania
cz³owiekowi istotê i naturê boskoci60 (!). Poprzez kontakt z Jezusem
cz³owiek nawi¹zuje wiê z niezmienn¹ M¹droci¹, przez któr¹ zosta³
stworzony, a przez udzia³ M¹droci ka¿da dusza staje siê b³ogos³awiona. Ca³kowite podobieñstwo ma miejsce w wiecznoci, gdy nast¹pi
pe³ne ogl¹danie61 . Poniewa¿ dla biskupa Hippony moralne niepodobieñstwo jest równie wa¿ne jak ontologiczne, przebóstwienie to tak¿e
przylgniêcie cz³owieka do Boga poprzedzone ³ask¹, która, jak ju¿
wspominalimy, przebóstwiaj¹c usprawiedliwia. Pojednanie to zniesienie dysproporcji wzglêdem natury i moralnoci, które dokonuje siê
poprzez ³askê i niesie ze sob¹ ³¹cznoæ, której podstaw¹ jest unia
w Chrystusie Bóstwa i cz³owieczeñstwa. Przypomnijmy, podobnie jak
Cyprian /Tertulian?, autorstwo Quod idola dii non sint jest sporne/
uwa¿a, ¿e Chrystus sta³ siê tym, kim jest cz³owiek, po to, by cz³owiek
sta³ siê tym, kim jest Chrystus62 . Proces przebóstwienia to podwójny
ruch  upodobnienia moralnego i sakramentalnego zjednoczenia
przez oczyszczenie i odrodzenie.

III. POZNANIE
Analizuj¹c ró¿nice w podejciu do zagadnienia przebóstwienia
u Ojców na Wschodzie i Zachodzie widaæ dwa podstawowe zagadnienia, które schodz¹ siê w jedno, a stoj¹ u korzeni wszystkich zró¿nico59
Patrz analiza wstêpowania duszy w Boga w: O Trójcy wiêtej Augustyna  A. Louth,
Pocz¹tki mistyki chrzecijañskiej, Kraków 1997, s. 178-180.
60
Augustyn, List 147, 37, NBA 22, 408-410.
61
Augustyn, O Trójcy wiêtej, 14, 18, 24.
62
11-15, CSEL 3/1, 28-31.
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wañ. Chodzi o rozumienie ³aski Boga i dzia³ania Ducha wiêtego
w wierz¹cych. Ale tak naprawdê ró¿ne definicje tych kluczowych pojêæ maj¹ swoje podstawy w innej koncepcji poznania w teologii w obu
Tradycjach, a co za tym idzie, innych koncepcji spotkania cz³owieka
z Bogiem w pe³ni czasów. Choæ punkt wyjcia by³ ten sam, tym niemniej doæ szybko nast¹pi³o rozejcie siê dróg obu duchowoci.
Co by³o tym punktem wyjcia? Cech¹ wspóln¹ teologii chrzecijañskiej u jej pocz¹tków, dotycz¹cej losów cz³owieka, jest koncepcja
poznania, które zak³ada trwanie cz³owieka w komunii z Bogiem. Dowiadczenie Boga jest wiêc poznaniem Go. Biblia objawia cz³owiekowi jako mo¿liwy Przedmiot ograniczonego poznania samego Boga. Ale
poznanie biblijne to nie tyle akt umys³u, co serca. Hebrajczyk myli
sercem. Poznaæ oznacza rozpoznaæ i uwielbiæ, anga¿uj¹c ca³ego cz³owieka. Oznacza przede wszystkim dowiadczyæ. Wschodnie poznanie
Boga, po pewnej fascynacji platonizmem, nie jest intelektualnym
trwaniem, ale nieustannym, przemieniaj¹cym dowiadczaniem63 . Na
Zachodzie oznacza rozumienie, zjednoczenie w intelekcie i w woli.
Odpowied na pytanie, czym jest to poznanie Boga, ma wiêc ca³kiem
inn¹ konotacjê na Zachodzie ni¿ na Wschodzie.
Dane Biblii odnosz¹ce siê do mo¿liwoci poznania Boga przez cz³owieka, wspólne dla obu tradycji, s¹ niejednoznaczne. Niektóre z nich
maj¹ charakter negatywny64 , inne pozytywny65 . Jedne mówi¹ o mo¿li63
Wydaje siê, przynajmniej analizuj¹c wypowiedzi przedstawicieli prawos³awia, ¿e to
jest jednym z zasadniczych wymiarów sporów o orygeneizm od IV po VI wiek. Nie by³a to
polemika z samym Orygenesem. Jak widaæ, analizuj¹c na przyk³ad List do Firmiliana¸ nie
mo¿na nazwaæ koncepcji poznania u Orygenesa intelektualistyczn¹. (H. Pietras, Wartoæ
prostej wiary w oczach Orygenesa wed³ug Listu do Firmiliana [w:] Godnoæ chrzecijanina
w nauczaniu Ojców Kocio³a, red. F. Dr¹czkowski, J. Pa³ucki, Lublin 1996, s. 69-73; por. List
do Firmiliana [w:] Orygenes, Korespondencja, MT 6, Kraków1997, 58 /wraz z analiz¹ i komentarzem t³umacza, H. Pietrasa 59-61/). Za tak¹ j¹ jednak uwa¿ano i walkê prowadzono nie
tyle z Aleksandryjczykiem, co z takim rozumieniem wiary, które jest bardziej filozofi¹,
a o które oskar¿ano bezpodstawnie Orygenesa.
64
Cytaty najbardziej znane z tej grupy: Przywdzia³ mrok niby zas³onê wokó³ siebie (Ps
17,12); ¿aden cz³owiek nie mo¿e ogl¹daæ mojego oblicza i pozostaæ przy ¿yciu /Bóg do Moj¿esza, Wj 33,20-23, por. Sdz 6,22 czy Iz 6,5/; Bóg zamieszkuje wiat³oæ niedostêpn¹, której ¿aden z ludzi nie widzia³ ani nie mo¿e zobaczyæ /Tm 6,16/ czy te¿ teksty porednie Nikt nigdy
Boga nie ogl¹da³, [ ] Jednorodzony Bóg o [Nim] pouczy³ (1 J 4,12; 21J 1,18) oraz Nikt te¿ nie
zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawiæ
(Mt 11,27).
65
Cytaty najbardziej znane z tej grupy: objawienie Boga Jakubowi, który powie widzia³em Boga twarz¹ w twarz (por. Rdz 32,31), Moj¿esz, który rozmawia³ z Panem twarz¹ w twarz
(Pwt 39,10); Hiob ujrzê Go w dniu ostatecznym (Hi 19,25-26); Szczêliwi czystego serca, albowiem oni Boga ogl¹daæ bêd¹ (Mt 5,8); s³udzy Jego bêd¹ ogl¹daæ Jego oblicze (1 J 3,2 oraz
Ap 22, 3-4), poznam tak, jak sam zosta³em poznany (Pawe³ Hymn o mi³oci, 1 Kor 13,12).
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woci poznania Boga, inne neguj¹ wprost tak¹ mo¿liwoæ, t³umacz¹c
j¹ przepaci¹ poznawcz¹ na gruncie ontologicznym. Pierwsze teksty
chrzecijañskie, Didache, Listy Ignacego Antiocheñskiego wyra¿aj¹
oczekiwanie wiernych na spotkanie z Panem /Paruzjê/, które oznacza
tak¿e poznanie Boga. U Tacjana w³anie poznanie uwalnia od zmazy
grzechu i daje ¿ycie niemiertelne. Tak samo wyra¿a siê Teofil z Antiochii pisz¹cy, ¿e u koñca dziejów: je¿eli to pojmujesz, cz³owiecze,
i ¿yjesz w czystoci, wiêtoci i sprawiedliwoci, wtedy mo¿esz ujrzeæ
Boga. Przede wszystkim jednak musi byæ w twoim sercu wiara i bojañ Bo¿a, bo tylko wtedy to zrozumiesz. Gdy pozbêdziesz siê tego, co
miertelne, a przyobleczesz siê w niemiertelnoæ (1 Kor 15,53), wtedy
prawdziwie ujrzysz Boga. Bóg bowiem wskrzesi twoje cia³o jako niemiertelne i wówczas staj¹c siê niemiertelny, ujrzysz niemiertelnego, jeli teraz Jemu uwierzysz66 .
wiêty Ireneusz z Lyonu ³¹czy wizjê przebóstwienia na górze Tabor z Wcieleniem Chrystusa, tym niemniej on tak¿e powtarza, ¿e widzieæ wiat³oæ, to samemu byæ wiat³oci¹, gdy¿ ogl¹daæ Boga to znaczy przebywaæ z Nim: Jak ci, co widz¹ wiat³o, znajduj¹ siê w wietle
i przyjmuj¹ na siebie jego blask, tak równie¿ ci, którzy widz¹ Boga,
znajduj¹ siê w Nim i przyjmuj¹ na siebie wszystkie Jego wspania³oci. Wspania³oæ Boga bowiem o¿ywia. Dlatego ci, którzy Boga ogl¹daj¹, przyjmuj¹ ¿ycie67 . Wizja zaczyna siê tu, dope³niona bêdzie
w niebie. Widzenie Boga przynale¿y do eschatologii: Ludzie zatem
bêd¹ ogl¹daæ Boga, aby ¿yæ, a gdy przez ten ogl¹d stan¹ siê niemiertelni, siêgn¹ samego Boga68 .
1. Wschodnia koncepcja poznania
Poprzednio prezentowana koncepcja poznania przynale¿y do
wspólnych za³o¿eñ ca³ego chrzecijañstwa. Nowoæ pojawia siê ze stanowiskiem rodowiska aleksandryjskiego. Tu wp³ywy filozoficzne
by³y o wiele silniejsze i istnia³a tradycja wyra¿enia prawd biblijnych

66
Teofil z Antiochii, Do Auktolika, 7, 4 /Wyd. pol. Teofil z Antiochii, Do Auktolika [w:]
Pierwsi apologeci greccy, Kraków 2004, 390-391/. (Tatiani Oratio ad Graecos, Patristische
Texte und Studien, Band 44, Berlin 1995, s. 113n/.
67
Ireneusz z Lyonu, Adversus haereses IV, 20, 5 /Bóg w Ciele i Krwi, wybór tekstów
i wprowadzenie H.U. von Balthasar, t³um. W. Myszor, Kraków, 2001,130/.
68
Tam¿e, IV, 20, 6.
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w kategoriach bliskich myli platoñskiej69 . W centrum tego nurtu jest
ogl¹d naturalny, które prowadzi do prze¿ycia spotkania z tym, co boskie. Poznanie ma charakter bardziej spotkania z boskoci¹ ni¿ spotkania z Bogiem. Tak ujête ma charakter wybitnie intelektualny, gdy¿
spotkanie dokonuje siê na poziomie umys³u. Dla chrzecijanina porednikiem tego spotkania jest Chrystus, a inicjatywa to nie tyle staranie cz³owieka, co dzie³o Boga. Zaanga¿owanie stworzenia jest odpowiedzi¹ na akt mi³oci Boga. Stary Testament strze¿e transcendencji
Boga, Nowy poprzez Wcielenie zmienia wiat, odnawiaj¹c obraz Boga
w stworzeniu. Odt¹d celem jest przebóstwienie /qeou'sqai, qeopoiei'n, czy
w koñcu qevosi" u Klemens Aleksandryjskiego, który nada qevosi" w³anie to znaczenie przemiany, przebóstwienia ludzkiej natury/. Trzeba
jednak zauwa¿yæ, ¿e to poznanie filozoficzne ma dalej charakter apofatyczny  wiem, Kim On nie jest! Jako jeden z pierwszych autorów
Klemens Aleksandryjski jako typ drogi, a co za tym idzie, tak¿e powo³ania cz³owieka, uwa¿a Moj¿esza i jego wst¹pienie do Boga na górê
Synaj. U szczytu wtajemniczenia wchodz¹c w g³êbiê /bavqo"/ wstêpujê
za Moj¿eszem70 w ciemnoci /gnovfo"/ do ³ona /kovlpo"/ Ojca. Orygenes,
tak¿e korzystaj¹c z tego obrazu, rozwija myl dotycz¹c¹ Chrystusa
jako Porednika tego przebóstwienia. W Jezusie po³¹czenie obu natur
jest zwi¹zane z perychorez¹ /wspó³przenikaniem siê/ natury Boskiej
i ludzkiej. To konstytuuje Boga-cz³owieka  Qeavnqrwpo". Przebóstwienie konkretnej jednostki jest rezultatem naladowania Chrystusa, poprzez które cz³owiek staje siê bogiem w Jezusie Chrystusie, a raczej
staje siê uczestnikiem epinoiai71 Syna. Element poznania jest wyra69
Patrz fenomenalna praca Arkadiusza Barona Neoplatoñska idea Boga a ewangelizacja¸ Kraków 2005, gdzie w oparciu o anonimowy komentarz do Parmenidasa Platona przywo³ywany autor analizuje wp³yw koncepcji platoñsko-porfiriañskich na myl chrzecijañsk¹
oraz, co jest najwa¿niejsze z naszego punktu widzenia, jej implikacje wpisane w rozumienie
prawd wiary.
70
Od samego pocz¹tku Moj¿esz, z jego dowiadczeniem przebywania z Bogiem, staje
siê pierwowzorem zjednoczenia i spotkania, wyrazem najbardziej znanym tego podejcia jest
¯ywot Moj¿esza Grzegorza z Nyssy, gdzie dochodzenie cz³owieka do Boga jest przedstawione w oparciu o historiê z Ksiêgi Wyjcia. Z tym samym wyt³umaczeniem mamy do czynienia w komentarzu Orygenesa do Ksiêgi Rodzaju /Por. O zasadach, III, VI, 1, wyd. pol. 310311/.
71
Termin grecki ejpivnoia hJ oznacza cecha charakter, szczególnie u Orygenesa, gdzie jest
ten termin zwi¹zany z okreleniem ró¿nych aspektów odkupieñczego dzia³ania Chrystusa /
Lampe, PGL 528/. Udzia³ w ¿yciu Boga cz³owieka odkupionego jest wiêc uczestnictwem
w epinoiai Chrystusa. Jak zauwa¿a H. Pietras /Wprowadzenie [w:] Atanazy, Pierwszy List do
Serapiona, MT 2, Kraków, 1996, 53/ M¹droæ coraz bardziej obmywa cz³owieka
z brudu niewiedzy a dzia³anie Ducha wiêtego udoskonalaj¹cego stworzenie [...] pozwala na
nieustanny postêp cz³owieka. Autor wskazuje na JKom XIII /MT 27, Kraków 2003, 282363(!)/ jako rozwiniêcie tego zagadnienia przez Orygenesa.
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nie obecny, choæ, jak wskazuje dok³adniejsza analiza spucizny Adamancjusza, nie neguje on wartoci prostej wiary w dochodzeniu do
Boga72 . Stan pierwotny jest przywrócony. Ale do pe³ni konieczna jest
wiêtoæ. Ta staje siê udzia³em cz³owieka poprzez dar Ducha wiêtego. W O zasadach pisze: Skoro wiêc ludzie zawdziêczaj¹ swoje istnienie najpierw Bogu Ojcu, nastêpnie rozum otrzymuj¹ od S³owa,
a wreszcie uwiêcenie od Ducha wiêtego, to istoty, które uprzednio
zosta³y uwiêcone przez Ducha wiêtego, staj¹ siê znów zdolne do
przyjêcia Chrystusa, który jest sprawiedliwoci¹, a ci, którzy dziêki
uwiêcaniu przez Ducha wiêtego zas³u¿yli na osi¹gniêcie takiego
stopnia doskona³oci, otrzymuj¹ równie¿ dar m¹droci stosownie do
mocy dzia³ania Ducha Bo¿ego73 . Wizja Boga jest poznaniem rzeczywistoci dostêpnej tylko dla umys³u. Jednoczenie gnosis i praktikos
staj¹ siê poprzez wiêtoæ jednym, bo ³¹czy je Pan. Etyka staje siê objawieniem stanu ducha, poznaj¹c wchodzê w now¹ rzeczywistoæ, któr¹ ogarniam poprzez przylgniêcie do sposobu ¿ycia Pana74 . Jest to
wizja pe³na, której nie wolno zredukowaæ do intelektualizmu, choæ
takie interpretacje pojawiaj¹ siê doæ wczenie.
Nieco inn¹ drog¹ pójdzie Atanazy. Jego ujêcie pozwala lepiej zrozumieæ rolê Ducha wiêtego w realizacji powo³ania cz³owieka. Wychodzi on od stwierdzenia Ireneusza, mówi¹c: Bóg po to sta³ siê cz³owiekiem, aby cz³owiek sta³ siê Bogiem75 . Poprzez Ducha mieszkaj¹cego
w S³owie Wcielonym Chrystus jednoczy nas z Ojcem, stajemy siê synami i jestemy nazwani bogami nie z natury, lecz wed³ug prawa ³aski. W Pierwszym Licie do Serapiona pisze: gdy Duch w nas przebywa, przebywa w nas równoczenie S³owo, które udziela nam Ducha,
a w S³owie jest Ojciec, i w ten sposób wype³niaj¹ siê s³owa: Ja i Ojciec przyjdziemy do niego i bêdziemy u niego przebywaæ (J 14,23). Al72
Za H. Pietras, Wartoæ prostej wiary w oczach Orygenesa wed³ug Listu do Firmiliana, [w:] Godnoæ chrzecijanina w nauczaniu Ojców Kocio³a, red. F. Dr¹czkowski, J. Pa³ucki, Lublin 1996, 69-73 por. List do Firmiliana [w:] Orygenes, Korespondencja, MT 6, Kraków1997, s. 58 /wraz z analiz¹ i komentarzem t³umacza, H. Pietrasa 59-61/.
73
O zasadach, I, 3,8 /¯MT 1, Kraków 1996, s. 90-91/.
74
Patrz P. Evdokimov, Wieki ¿ycia duchowego, Kraków 1996, s. 95.
75
Tekst ten, pochodz¹cy z traktatu Atanazego O Wcieleniu S³owa, 54, 3 /PSP LXI, Warszawa 1998, 73/ brzmi wprost: (Bo¿e S³owo) To Ono bowiem siê wcieli³o, ¿ebymy zostali ubóstwieni, ono objawi³o siê poprzez cia³o, abymy zyskali pojêcie o niewidzialnym Ojcu, ono
znios³o zel¿enia przez ludzi, abymy odziedziczyli niezniszczalnoæ, /tekst grecki wyró¿nionego fragmentu: Aujto;" ga;r [oJ tou' qeou' Lovgo"] ejnhnqrwvphsen, i{na hJmei'" Qeopoihqw'men za SC 199,
458, Paris 1973, /a sformu³owanie cytowane Bóg sta³ siê cz³owiekiem, aby cz³owiek sta³ siê
Bogiem jest przyjêt¹ w literaturze transpozycj¹ okrelenia przymiotnikowego na rzeczownikowe nie do koñca odpowiadaj¹c¹ tekstowi oryginalnemu.
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bowiem gdzie jest wiat³o, tam jest i blask, a gdzie blask, tam te¿ jego
dzia³anie i wietlana ³aska. Uczestnicz¹c w Nim mamy mi³oæ Ojca,
³askê Syna oraz udzia³ w samym Duchu wiêtym76 . W³anie udzia³
w Duchu wiêtym, Jego zamieszkanie w cz³owieku s¹ fundamentalne
dla mo¿liwoci poznawczych cz³owieka.
Wcielenie jest nowym stworzeniem, a Cia³o Chrystusa zaczynem
niemiertelnoci. Atanazy uwa¿a, ¿e Chrystus uwolni³ nasze cia³o od
wp³ywów szatana i wszystkich nas zbawi³ dziêki naszemu pokrewieñstwu z Jego cia³em, a odt¹d jestemy po³¹czeni osobicie z Bo¿ym Logosem77 . Poznanie jest zakorzenione w tej ³¹cznoci, ono j¹ stanowi
i wyra¿a. £¹cznoæ Boga i cz³owieka poprzez Chrystusa ma aspekt fizyczny, ale konsekwencje przekraczaj¹ tylko ten wymiar ¿ycia cz³owieka. Powstaje konkretna jednoæ, która w pewien sposób jest dzie³em w doskona³ej i nieporównanej jednoci, odwiecznie istniej¹cej
miêdzy Synem, a Ojcem: Ty we mnie, Ojcze, poniewa¿ jestem Twoim
Synem, a dlatego Ty jeste we mnie, Twoim S³owie. Ale ja jestem
w nich ze wzglêdu na wspólne cia³o. A dziêki temu Ty dokonujesz zbawienia ludzkoci we mnie. Proszê Ciebie, aby oni stali siê jedno przez
cia³o, które posiadam w ca³ej doskona³oci, aby i oni stali siê doskona³ymi, poniewa¿ maj¹ udzia³ w jego doskona³ej jednoci i przez to
cia³o osi¹gaj¹ jednoæ, aby tak jak ich noszê wszystkich w sobie, oni
tworzyli jedno cia³o i jednego ducha i zeszli siê w jednoæ cz³owieka
doskona³ego78 . Jednoæ Boga i cz³owieka ma swój pomost, którym jest
przebóstwione cia³o Jezusa. W jednoci z nim cz³owiek dowiadcza
przebóstwiaj¹cej jednoci z Bogiem. Dla naszych rozwa¿añ istotne jest
kolejne stwierdzenie: S³owo przyjê³o Cia³o, by ludzie mogli przyj¹æ
Ducha79 . Zes³anie Ducha wiêtego jest ukoronowaniem misji Syna. To
ono urzeczywistnia t¹ jednoæ, ono j¹ aktualizuje. Przez nasze uczestnictwo w Chrystusie, Duch czyni nas, s³owami Atanazego, zdolnymi
do przyswojenia sobie gnozy Ojca i Jego Logosu80 . Poznanie nie jest
ród³em, ale owocem zjednoczenia, funkcj¹ jednoci i ma wyranie
charakter charyzmatyczny.
Ale stwierdzenie pneumatycznego charakteru przebóstwienia ma
kolosalne znaczenie. Od Didyma lepego podkrela siê coraz bardziej
niepoznawalnoæ oujsiva Trójcy wiêtej, a akcent jest przesuniêty na
76
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Atanazy,
Atanazy,
Atanazy,
Atanazy,
Atanazy,

Pierwszy List do Serapiona, 30, ¯MT 2, Kraków 1996, s. 104.
II mowa przeciw arianom, 65-66. PG 26, col.
III mowa przeciw arianom, 21-22, /PG 26, 372/.
1 List do Serapiona,24 /¯MT 2, Kraków 1996, 97; por. 98.130/.
1 List do Serapiona,23 /MT 2, Kraków 1996, s. 96-97/.
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dynamikê zamieszkiwania Boga w cz³owieku, zjednoczenia poprzez
Ducha w tajemnicy Wcielenia81 . Dozna to wzmocnienia w nauce Bazylego Wielkiego dokonuj¹cej trwa³ego rozró¿nienia pomiêdzy energeia
a istot¹ Boga, gdy¿ jego zdaniem poznajemy Boga w Jego energeiach
nie przybli¿aj¹c siê do Jego istoty. Jeli bowiem energeia zstêpuj¹ ku
nam, istota Boga pozostaje nieosi¹galn¹82 . Pojêcie Bo¿ych energeii,
które poprzez dzia³ania samoobjawiaj¹cego siê Boga docieraj¹ do nas,
jest kluczem do zrozumienia teologii prawos³awia, której ukoronowanie jest w pismach w. Grzegorza Palamasa i w jego hezychazmie.
Oznacza ono dzia³anie Boga poprzez urzeczywistnienie Jego czynnej
osobowej obecnoci. Bóg obecny, a poprzez to dzia³aj¹cy i daj¹cy siê
poznaæ cz³owiekowi  to wszystko zawiera siê w pojêciu energeia u¿ywanym przez Ojców83 .
Powróæmy do naszego Ojca Kapadockiego. Dla Bazylego w Duchu
wiêtym ogl¹damy obraz Syna, w Synu archetyp Ojca. Ka¿de doznanie Boga jest ze swej istoty trynitarne. Jako takie jest poznaniem osoby, a nie istoty. Osobê poznajê nie tyle umys³em, co poprzez mi³oæ.
Akcent poznawczy przechodzi na zjednoczenie poprzez mi³oæ, a nie
umys³owe zjednoczenie. wiat³oæ Trójcy wiêtej dla Bazylego i jego
przyjaciela Grzegorza z Nazjanzu jest transcendentna wobec ludzkiego rozumu. W przysz³ym wieku cz³owiek bêdzie nale¿a³ do Boga, jak
promienie s³oñca do istoty s³oñca. Dziêki temu, jak upadek pierwszego rodzica by³ naszym upadkiem, tak zas³ugi Chrystusa i Jego chwa³a
s¹ nasz¹ chwa³¹. To jest kresem naszego powo³ania, naszym przebóstwieniem.
Jeszcze dalej idzie Grzegorz z Nyssy wprowadzaj¹c pojêcie poznania i przebóstwienia, w którym podkrela mrok i ciemnoæ okalaj¹ce
tajemnicê Boga. Mówi o tym w nawi¹zaniu do wizji Moj¿esza.
W zmartwychwstaniu Chrystusa odnowiona zosta³a jednoæ duszy
i cia³a, a poprzez ci¹g³oæ tej jednoci w Chrystusie ca³ej naszej natu81
Patrz B. Czy¿ewski, Chrystologia w komentarzu do Zachariasza Didyma lepego,
Gniezno 1996, w odniesieniu do komentarza do uzdrowienia lepego od urodzenia, s. 84-86.
82
Patrz Bazyli Wielki, Contra Eunomium, II, 31,36-50 /SC 305, 130-133/.
83
W artykule pos³ugujê siê pojêciem dzia³anie, obecnoæ, gdy¿ na gruncie jêzyka polskiego pojêcie to mog³oby sugerowaæ bezosobowoæ. Tam, gdzie jest to z uwagi na cytowany
tekst Ojców konieczne, u¿ywam sformu³owania energeia, bêd¹cego transliteracj¹ pojêcia
greckiego, by zaznaczyæ ró¿nicê. Warto podkreliæ, ¿e od Grzegorza z Nyssy energeia to nie
tylko osobowe dzia³anie Boga poprzez Jego obecnoæ, ale tak¿e zawsze dzia³anie Trójcy: Bo¿e
dzia³anie wychodzi od Ojca, przechodzi przez Syna i w Duchu wiêtym siê doskonali /Grzegorz z Nyssy, Do Ablabiusza, 48,1 [w:] tego¿, Drobne pisma trynitarne, MT 21, Kraków 2001,
111/.
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ry. Zbawienie ju¿ siê dokona³o84 . Na dzi ³aska ma dojæ do wszystkich
cz³onków Chrystusowego Cia³a, czyli Kocio³a, poprzez g³oszenie
Ewangelii i pracê wiernych nad sob¹. W dniu paruzji wewnêtrzna
przemiana duszy bêdzie oznaczaæ odnowienie cia³a i wszechwiata.
Dusz¹ tego mistycznego Cia³a Chrystusa jest Duch wiêty. On jest
zasad¹ jednoci, On doprowadza cz³owieka do pe³nej jednoci. Na
czym ta przemiana i zjednoczenie bêd¹ polegaæ? Poprzez energeia,
w dzia³aniu Ducha wiêtego, w Jego zamieszkaniu w cz³owieku, ogarnia mnie wiat³oæ, jak Moj¿esza wstêpuj¹cego do Boga, ale zaraz potem pojawia siê ciemnoæ objawiaj¹ca mi Boga. Ciemnoæ, która rozwietla poznanie  manifest teologii apofatycznej, ale tak¿e koncepcja
poznania Boga wyzwolona z akcentów intelektualnych i nie maj¹ca
ju¿ prawie nic wspólnego z poznaniem Klemensa Aleksandryjskiego.
Poznanie Boga dla Grzegorza z Nyssy jest wiêc posiadaniem  poprzez
dzia³anie Ducha wiêtego  Boga w sobie i kontemplacj¹ w oczyszczonym obrazie przebóstwiaj¹cej rzeczywistoci poprzez energeia. Dusza
rozpoznaje Przedmiot swoich poszukiwañ jedynie po tym, ¿e nie pojmuje Jego natury85 . Prze¿ycie mistyczne koncentruje siê wokó³ zamieszkania S³owa Bo¿ego w duszy i d¹¿enia mi³oci /epektazy/ ku,
wyranie podkrelmy, nieosi¹galnej naturze Boga86 .
Ten element nauki Kapadocczyków widaæ jeszcze wyraniej w krêgu teologii syryjskiej. Wolna od intelektualizmu hellenistycznego, zakorzeniona w Biblii, bliska jej poprzez swoj¹ semick¹ mentalnoæ,
podkrela bojañ wzglêdem Boga i Jego niepoznawalnoæ. wiêty
Efrem Syryjczyk pisze, ¿e chocia¿ Moj¿esz widzia³, zrozumia³, ¿e nie
widzia³. Dlatego, jego zdaniem, jedyne zjednoczenie, jakie siê dokonuje, to zjednoczenie sakramentalne. Ten sakramentalny wymiar
przebóstwienia, bêd¹cy kolejn¹ charakterystyczn¹ cech¹ wschodniej

Patrz, miêdzy innymi, Grzegorz z Nyssy Wielka Katecheza 39: Ka¿dy, kto wyznaje,
¿e Trójca wiêta jest niestworzona, wchodzi w jej niezmienne ¿ycie [we chrzcie]; kto za
przeciwnie, widzi w Trójcy naturê stworzon¹ tak przyjmuje chrzest, rodzi siê do ¿ycia zmiennego. Zrodzony bowiem ma tê sama naturê, co rodz¹cy. /wydanie polskie PSP 14, Warszawa
1974, 180/.
85
Grzegorz z Nyssy, ¯ywot Moj¿esza,Theoria II, 160  166 /SC 13, Paris 1968, 208-217/.
86
Warto zacytowaæ opiniê T. Dzidka i jego rozwa¿ania dotycz¹ce poznania w teologii na
przestrzeni dziejów /Granice rozumu w teologicznym poznaniu Boga, Kraków 2001/. Stwierdza on, omawiaj¹c ró¿ne podejcia do relacji trynitarnych pomiêdzy dwiema czêciami Kocio³a, ¿e Wschód przenosi akcent na osobê, a Zachód na substancjê. St¹d, mo¿na wnioskowaæ, dla Wschodu pomostem zjednoczenia jest spotkanie z osob¹, a dla Zachodu dowiadczenie boskoci /233-235/. Sam Grzegorz z Nyssy jawi siê jako obroñca i herold tajemnicy,
która stoi u pocz¹tku spotkania z Bogiem i naznacza ca³¹ drogê teologicznego poznania
/s. 291-292/.
84
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teologii dotycz¹cej mo¿liwoci poznawczych cz³owieka, mo¿na zobaczyæ tak¿e u w. Cyryla Jerozolimskiego i w. Epifaniusza z Salaminy.
Tylko Syn i Duch wiêty przenikaj¹ Boga, my, poprzez sakramenty
Syna, dokonywane w Duchu wiêtym, mo¿emy w Synu rozpoznaæ
obraz Ojca. Szczytowym etapem tego podejcia s¹ wyg³oszone przez
w. Jana Chryzostoma 12 Homilii o niepoznawalnoci Boga87 . Skierowane przeciwko skrajnemu arianinowi, Eunomiuszowi, t³umacz¹c wizje osi¹gane przez proroków, stwierdzaj¹ nie ukaza³em samej mojej
istoty, litujê siê raczej nad s³aboci¹ tych, którzy mnie widz¹. Nikt ze
stworzeñ nie pozna³ Boga, a zbawiony w wiecznoci ujrzy twarz¹
w twarz cz³owieczeñstwo Chrystusa, w którym bêdzie kontemplowaæ
Boga. W podobnym kierunku wypowiada³ siê Teodoret z Cyru, podkrelaj¹c absolutn¹ niewidzialnoæ Boga. Bóstwo Chrystusa ukrywa siê
w Jego cz³owieczeñstwie i poprzez Jezusowe cz³owieczeñstwo ujrzymy
je w wieku przysz³ym. Teolodzy krêgu syryjskiego neguj¹ wszelkie
bezporednie poznanie Boga i Jego istoty. Cz³owiek jest powo³any do
zjednoczenia poprzez cz³owieczeñstwo Jezusa, zjednoczenie to rozpoczyna sakramentalna wiê z Chrystusem, której kamieniem wêgielnym jest chrzest i Eucharystia. Dokonuje siê to w mocy Ducha wiêtego, którego dzia³anie jest pomostem na drodze zjednoczenia. Zauwa¿my, nie ma mowy o przebóstwieniu w znaczeniu etycznego
upodobnienia czy te¿ wejcia w bezporedni¹ jednoæ z Bo¿¹ istot¹.
Udzia³ w ¿yciu i godnoci Boga jest poredni, pomostem jest cz³owieczeñstwo Chrystusa i dzia³anie Ducha wiêtego.
Mo¿e brzmi to paradoksalnie, ale syntez¹ tych podejæ, zarówno
aleksandryjskiego, antiocheñskiego czy kapadockiego, jest myl w.
Cyryla Aleksandryjskiego88 . Kluczem jest jego pojêcie hipostazy. Jednoæ cis³a bóstwa i cz³owieczeñstwa w Chrystusie sprawia, ¿e dotykaj¹c Syna dotykam Ojca. Ta jednoæ warunkuje nasze zbawienie,
a co za tym idzie i przebóstwienie. S³owo jest Synem z natury, my
przez uczestnictwo. Wzniesienie cz³owieka do Boga ma dwa skrzyd³a:
chrzest i Eucharystiê. We chrzcie Duch wiêty czyni nas wi¹tyni¹
Boga. Kiedy przyjmujemy Cia³o i Krew Chrystusa ten sam Duch wiêty dokonuje naszego przebóstwienia. W wi¹tyni Boga rozb³yska Jego
chwa³a, Duch wiêty czyni nas podobnymi Ojcu i pozwala w zjednoczeniu z hipostaz¹ Syna kontemplowaæ piêkno Trójcy. Ogl¹d jest po-

87
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XI, 11/.

SC 28 /Intr. J. Danielou, F. Cavallera, Paris 1951/.
Widaæ to szczególnie dobrze w jego Komentarzu do Ewangelii w. Jana /ksiêga
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znaniem, ale nie tyle poprzez rozum istoty Boga, co zjednoczeniem
w Duchu wiêtym z Tym, który jest jedynym Porednikiem pomiêdzy
niebem i ziemi¹.
Warto dodaæ, ¿e ta koncepcja: zjednoczenie poprzez dzia³anie Ducha wiêtego z cz³owieczeñstwem Jezusa i kontemplacja w Jego Osobie chwa³y Trójcy wiêtej, wejdzie na sta³e do duchowoci mnichów
na Wschodzie. Ewagriusz z Pontu, w. Makary, Diadoch, bp. Fotike, w.
Jan Klimak tak w³anie bêd¹ rozumieæ poznanie, a co za tym idzie
tak¿e przebóstwienie. Poznajê wiêc nie tyle istotê, co chwa³ê Boga.
Poznajê j¹, jednocz¹c siê z Osob¹ Chrystusa. Pomostem jest Jego cz³owieczeñstwo, moc¹ sprawcz¹ dzia³anie bezporednie Trzeciej Osoby
Trójcy wiêtej. Pneumatologicznie dokonane zjednoczenie jest antycypowane i przygotowywane poprzez sakramentalny wymiar ¿ycia
chrzecijanina. Ogl¹d twarz¹ w twarz, kontemplacja Boga jest w istocie kontemplacj¹ nie istoty, co chwa³y Boga. Tak ujmuje to Dionizy
Areopoagita. Dla niego Bóg w zjednoczeniu z cz³owiekiem poprzez
Chrystusa w mocy Ducha udziela siebie, pozostaj¹c niewyra¿alnym
z natury, daje siê poznaæ, pozostaj¹c niepoznawalnym w swej istocie.
Na tym polega dynamika /dinavmei"/ Boga dokonuj¹ca siê na zewn¹trz
Jego istoty. Pismo ods³ania nam r¹bek tajemnicy, ale Bóg sam ³askaw
by³ nas pouczyæ, ¿e ¿adne twory nie mog¹ widzieæ, ani znaæ, czym On
jest z racji absolutnej wy¿szoci Jego substancji89 . Istota jest absolutnie transcendentna, objawienie to energeia, istotowe promienie Bo¿ej
ciemnoci, w nich Bóg jest ca³kowicie obecny: kiedy Chrystus da nam
udzia³ w swojej szczêliwoci przes³awnej, wtedy, jak to napisano,
bêdziemy wiecznie mieszkali u Pana, dopuszczeni do czystego ogl¹dania Jego wiêtego cz³owieczeñstwa; On nas zaleje potokiem swojego
pe³nego blasku wiat³a, owieci równie¿ swoj¹ wiat³oci¹ intelektualn¹ nasz¹ duszê, [...] bêdziemy równi anio³om, i synami Bo¿ymi, poniewa¿ bêdziemy dzieæmi zmartwychwstania90. Nasza osoba, wchodz¹c we wspólnotê z Wcielonym S³owem Bo¿ym, którego wizji dostêpuje, poznaje Boga w Jego wiat³oci. Wizja i poznanie s¹ bezsilne, bo
sama natura Boga pozostaje nieosi¹galna: skoro bowiem wszelkie poznania maj¹ za swój przedmiot byt i koñcz¹ siê tam, gdzie byt siê koñczy, przeto oczywicie Ten, który przechodzi wszelki byt, uchyla siê
zarazem od wszelkiego poznania91. Dookreli to Maksym Wyznawca
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Dionizy Areopagita, O imionach Bo¿ych, I, 2, Lublin 1995, s. 4.
Tam¿e, I, 4 /s.6/.
Tam¿e.
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mówi¹c, ¿e byæ jest nadrzêdne wobec poznawaæ, a tym, co przebóstwia, jest mi³oæ. Oczyszczenie bez mi³oci, asceza bez niej, na pewno nie prowadzi do Boga. Od fizycznej gnozy bytów przechodzimy do
teologii dziêki ³asce poznania Bo¿ego. Ale dalej pozostaje niewiedza
istoty. Kontemplujê przymioty, dzia³anie, sama istota wymyka siê
temu. Evdokimov92 , komentuj¹c to, uwa¿a, ¿e analogi¹ dla Maksyma
Wyznawcy jest perychoreza Bóstwa i cz³owieczeñstwa w Chrystusie.
To wspó³przenikanie nie powoduje zmieszania, a jednoczenie jest
nierozdzielne. Podobnie odbywa siê to w wiêtych, w wizji przysz³ego
wiata. Zjednoczenie jest pe³ne, ludzie wezwani s¹ do zjednoczenia
w mi³oci, natury stworzonej z natur¹ nadprzyrodzon¹, aby dziêki
przyjêciu ³aski objawi³y siê jako po³¹czone i to¿same. Ale dalej poznajê dzia³anie Boga na zewn¹trz, bo podstaw¹ jest energeia, dzia³anie poprzez obecnoæ, w sposób szczególny zamieszkanie Ducha wiêtego
w cz³owieku, i to dzia³anie przenikaj¹ce wiat. Podobnie uwa¿a w. Jan
Damasceñski, który stanowczo podkrela³ niepoznawalnoæ istoty
Boga, a poznanie twarz¹ w twarz porównuje do wizji Aposto³ów na
górze Tabor. Oni nie dowiadczyli Bóstwa, ale Jezus objawi³ im, kim
jest, otwieraj¹c oczy. W Jego cz³owieczeñstwie przebóstwionym
i uwielbionym uczniowie mogli ogl¹daæ energeia Boga, Jego chwa³ê.
Perychoreza sprawia, ¿e cz³owieczeñstwo Jezusa uczestniczy w chwale Boga i ukazuje nam Boga. Widzenie jest wiêc komuni¹ Chrystusa
i cz³owieka, ujrzymy Go i bêdziemy poznani, wizja ta uczestniczy
w chwale Boga, ale nie jest poznawaniem istoty. Wchodzimy w jednoæ
z symbolem niewidzialnej rzeczywistoci zawieraj¹cym w sobie t¹ rzeczywistoæ, obecn¹ w nim. Powtórzmy, jednoczê siê z osob¹, a nie
z natur¹. Ma to swoje korzenie w poznaniu, które za punkt wyjcia ma
historiê zbawienia i rozpoznaje Boga w drodze zjednoczenia, a nie rozpoznaje Boga w Nim samym93 .
2. Poznanie w teologii patrystycznej Zachodu
Jak wynika z prac Y. Congara94 , mo¿na powiedzieæ, ¿e dla Zachodu Istota Boga uto¿samia siê z Istnieniem w Bogu. Bóg jest tym, co
posiada. St¹d celem ¿ycia w przysz³ym wieku staje siê poznanie Boga.
Ma ono charakter poznania poprzez istotê, visio Dei per essentiam.
P. Evdokimov, Poznanie Boga w Kociele Wschodnim, Kraków 1996, s. 61.
Ten aspekt teologii poznania Boga patrz T. Dzidek, Granice rozumu w teologicznym
poznaniu Boga, Kraków 2001, s. 270-273.
94
Patrz, na przyk³ad Y.M.J. Congar, Wierze w Ducha wiêtego, III: Rzeka ¿ycia p³ynie
na Wschodzie i Zachodzie, Warszawa 1996.
92
93
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Absolutna prostota Bytu Boga nie pozwala na podzia³y, nie oddziela
Istoty od jej objawieñ, energeia. Nie ma mowy o przenikaniu istot
Bo¿ej i ludzkiej, st¹d akcent w visio beata ma charakter moralny.
Antropologia Zachodu ujmuj¹c poznanie jako osi¹gniêcie Najwy¿szego Dobra, ma charakter moralny.
Widaæ to ju¿ u Tertuliana. Dla niego poznanie Boga to przede
wszystkim odczytanie woli Ojca wzglêdem nas i realizacja tego poprzez etyczne ¿ycie. Tak poznanie staje siê rozpoznaniem zadania
o charakterze etycznym.
O wiele ciekawiej ujmuje to zagadnienie w. Hilary. Pisze: [...] cz³owiek, poniewa¿ posiada naturê zewnêtrzn¹ i wewnêtrzn¹, które ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹, i z tych dwóch natur zosta³ powo³any do istnienia jako stworzenie rozumne, w zaraniu swego istnienia zosta³ stworzony na dwóch etapach. Pierwszym krokiem w stwarzaniu cz³owieka
by³o powstanie istoty bezcielesnej, która nie posiada³a przybranego
sk¹din¹d pocz¹tku. Istota ta zawiera siê w rozumnej i bezcielesnej
substancji naszej duszy95 . Kolejny etap to osobista interwencja Boga
stwarzaj¹cego cia³o. Po³¹czenie obu elementów poprzez dech ¿ycia,
spiritus vitae, by³o ukoronowaniem dzie³a stworzenia96 . Dochodzi do
tego wola, z której korzystaj¹ zarówno cia³o jak i dusza. One wszystkie s³u¿¹ cz³owiekowi do poznania i uwielbienia tego, który jest ich
Stwórc¹. Panuj¹c nad kolejnymi elementami, w zgodzie z wol¹ Boga,
wype³nia cz³owiek swoje powo³anie, które streszcza siê w realizacji
misji królewskiej i kap³añskiej. Poznanie jest wiêc odczytaniem woli
Boga, przylgniêciem do niej i ma wymiar poznawczy. Nie jest to wiedza, co, ale jak nale¿y iæ za Chrystusem.
Podobn¹ drog¹ idzie Augustyn. Dla niego jednym z podstawowych
elementów Wcielenia by³o stworzenie pomostu, tak¿e poznawczego,
pomiêdzy Bogiem i cz³owiekiem. Przepaæ oddzielaj¹ca Stwórcê
i stworzenie jest nieskoñczona nie tylko na p³aszczynie bytu, ale zawiera w sobie tak¿e ograniczenia poznawcze. S¹ one zwi¹zane z moraln¹ niegodnoci¹ cz³owieka. T¹ przepaæ niweluje odkupieñcza
mieræ Chrystusa per quem coniungeremur, per quem reconciliaremur:
quia peccatis propriis separati iacebamus, in morte eramus, prorsus
perieramus97 . Dziêki temu S³owo sta³o siê cia³em i po³¹czy³o cz³owieka z Bogiem98 . Droga do zjednoczenia jest imitatio Christi. Ale dziêki
95
96
97
98

Hilary z Poitiers, Komentarz do Psalmów, 118, 8 /CSEL 22, s. 442-443/.
Tam¿e, s. 443-444/.
Sermo 11, 7 /NBA 29, s. 502-504.
Sermo Guelferbytanus 28, 1, MA I 535-536.
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niej dochodzi do purgatio cordis. To ostatnie pozwala na osi¹gniêcie
Boga na drodze intelektualnej: Oczyæ umys³, oczyæ serce twoje. Czystymi uczyñ oczy, wtedy bêdziesz móg³ osi¹gn¹æ Tego, który jest99 . Poznanie okiem wewnêtrznym jest mo¿liwe i zale¿y od stopnia oczyszczenia serca. Cz³owiek odkrywa Boga wchodz¹c w siebie, oczyszczaj¹c obraz, który posiada. Pamiêæ, memoria, jest miejscem, gdzie
wkracza Hippoñczyk poszukuj¹c Boga100 . I tu le¿y jedna z podstawowych ró¿nic. On Go tutaj, w tym wiecie, odnajduje. Dla Greka wizja zadowalaj¹ca to zupe³ne zjednoczenie; w tradycji, któr¹ reprezentuje Augustyn jest mo¿liwe widzenie czêciowe, które bêdzie dope³nione w niebie, a które jest autentycznym poznaniem101 . St¹d
zarówno koncepcja tego, czym jest poznanie, kwestia relacji ekstazy
do wizji uszczêliwiaj¹cej, mo¿liwoci wznoszenia siê jak i pierwszorzêdnego akcentu po³o¿onego na moralne zjednoczenie z Panem,
musia³y ró¿niæ doktrynê Augustyna od tej reprezentowanej przez
Ojców Greckich.
Nie ma tu mowy o tajemnicy kompletnej, niepoznawalnoci absolutnej, która na Wschodzie rozpoczynaj¹c refleksjê wprowadza³a cz³owieka w ciemnoæ, która by³a poznaniem Boga. Przygotowanie moralno-sakramentalne /pocz¹tkiem drogi oczyszczenia i warunkiem jej
skutecznoci jest chrzest jako brama sakramentów/ pozwala u Augustyna wejæ na drogê poznania Boga w sposób intelektualny102 . Bóg
jest tajemnic¹, ale nie tajemnic¹, z której nic nie mo¿e cz³owiek poj¹æ. Choæ Zachód nie zapomnia³ o niepoznawalnoci Boga, tym niemniej w praktyce swojego uprawiania teologii dziêki temu rozró¿nieniu poszed³ inn¹ drog¹103 . Poznanie czêciowe pozwoli³o na napisanie
Summy Tomaszowi i paradoksalnie, otwar³o drzwi dla scholastyki.
Mo¿na wiêc powiedzieæ, podsumowuj¹c ten fragment naszych rozwa¿añ, ¿e choæ fundamenty s¹ te same, rozwój myli teologicznej dotycz¹cej poznania poszed³ na Wschodzie i Zachodzie w dwóch przeciwnych kierunkach.

*

Purga mentem, purga cor tuum. Mundum fac oculum, unde illud quidquid est, possit attingi. Sermo 304, 3,3. NBA 33, s. 520.
100
Wyznania, X.
101
Patrz Louth A., Pocz¹tki mistyki chrzecijañskiej, Kraków 1997, s. 173-178.
102
Patrz A. Eckmann Incarnatio Christi w pismach w. Augustyna, VoxP 38-39 (2000),
s. 239-245, szczególnie s. 242-243.
103
Patrz T. Dzidek, Granice rozumu w teologicznym poznaniu Boga, Kraków 2001,
s. 308-314 (na przyk³adzie Miko³aja z Kuzy wychodz¹cego od Dionizego, ale w swoich rozwa¿aniach id¹cego inn¹ drog¹), s. 377-391.
99
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Wydaje siê, ¿e podejcie Wschodu i Zachodu to dwa wymiary tego
samego zjawiska, spotykaj¹ce siê w Tajemnicy Wcielenia i jego sakramentalnego uobecnienia w Kociele. Poznanie Boga to dowiadczenie,
ale tak¿e ³¹cznoæ Boga z cz³owiekiem. Czy podstaw¹ bêdzie podobieñstwo i ³aska, czy niestworzona energeia, to zawsze chodzi o tê
sam¹ rzeczywistoæ udzielaj¹cego siê Boga i cz³owieka odpowiadaj¹cego na wezwanie Boga. Wyra¿a siê to w ¿yciu chrzecijanina, które
zakorzenione w sakramentach, manifestuje siê w praktyce dnia powszedniego. Zadanie, które ma spe³niæ chrzecijanin, jest przylgniêciem do woli Boga, czyli urzeczywistnia siê w etyce ¿ycia. Najwy¿sz¹
norm¹ moralnoci jest Bóg, a w spotkaniu z Nim decyduj¹ce jest pos³uszeñstwo wiary. Wschód idzie drog¹ dowiadczenia, Zachód mówi
o naladowaniu i pe³nieniu woli Boga. W wyniku tego na Wschodzie
mamy obecnoæ Boga w cz³owieku i przebóstwiaj¹ce zjednoczenie, na
Zachodzie dar Boga upodabniaj¹cy stworzenie do Stwórcy, a przebóstwienie ma aspekt moralno-intelektualny. Jedno i drugie jest naznaczone warunkuj¹c¹ ca³y proces obecnoci¹ i dzia³aniem Ducha wiêtego. Bez Niego nie ma mowy o poznaniu, bez Niego nie dokonuje siê
przebóstwienie, to On jest gwarantem wype³nienia w nas obietnic
Boga. Centralne miejsce Ducha wiêtego, niezale¿nie od koncepcji,
jest jednym z wyró¿ników nauki o powo³aniu cz³owieka w myli patrystycznej. Ale jeszcze jedno ³¹czy zawsze i wszêdzie teologów patrystycznych. Ma to tak¿e swój zwi¹zek z rol¹ Ducha wiêtego w naszym
¿yciu. U koñca drogi zawsze jest mi³oæ jako zasada podstawowa. Czy
to bêdzie Maksym Wyznawca, czy Augustyn, czy prawos³awny Grzegorz Palamas, czy Tomasz z Akwinu, dla nich wszystkich u koñca drogi objawieniem i urzeczywistnieniem powo³ania i godnoci cz³owieka
jest mi³oæ ³¹cz¹ca ich ze Stwórc¹.
Nowa godnoæ, przewy¿szaj¹ca ludzkie rozumienie, jest darem
objawionym dopiero w wiecznoci, choæ antycypowanym ju¿ dzi. Jest
prawdziwym ¿yciem, bo poza Bogiem jest nie-¿ycie. Pomostem jest
spotkanie z Jezusem i kontemplacja Jego, a wiêc spotkanie z Tym,
który w jednoci natur w jednej osobie sta³ siê Porednikiem, jedynym Porednikiem pomiêdzy niebem i ziemi¹. Ukazuje to ¿ycie sakramentalne, liturgia. Jest sprawowana tu, ale w znakach i symbolach
dotyka przysz³ej rzeczywistoci, godnoci, do której zostalimy powo³ani. To wszystko dokonuje siê moc¹ Ducha wiêtego. On w nas zamieszkuje, w Jego M¹droci poznajemy, On jest sprawc¹ naszego
przylgniêcia do Boga. Dowiadczenie, fundamentalne dla Wschodu,
dotkniêcie ³aski, zasadnicze dla Zachodu po Augustynie, to dzie³o
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Ducha wiêtego, który w historii zbawienia objawia siê jako dzia³aj¹cy i sprawiaj¹cy uwiêcenie wiata i cz³owieka104 . To On jest dusz¹
przebóstwienia. Wstêpujemy do Ojca poprzez Syna ³¹cz¹cego niebo
i ziemiê, ale odbywa siê to w mocy i dzia³aniu Ducha wiêtego. Jêzyk
Jego przekazu to jêzyk mi³oci, która w refleksji Ojców niejedno ma
imiê. Obymy ten jêzyk poznali, zrozumieli, przyjêli  w tym jest godnoæ ka¿dego z nas.
104

Patrz Z. Kijas, Przebóstwienie cz³owieka i wiata, Kraków 2000, s. 196n.
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Miêdzywydzia³owy Zak³ad Badañ nad Antykiem Chrzecijañskim

Imago Dei  Kat ei)ko/na qeou=
w literaturze przedchrzecijañskiej i chrzecijañskiej do koñca II wieku.
Aspekt filologiczno-teologiczny
Imago Dei  Kat\ ei)ko/na qeou= in Pre-Christian and Christian Literature until the End of the 2nd Century.
Philological and Theological Aspect

U¿yte w Ksiêdze Rodzaju (1,27), w jej przek³adzie Septuaginty, wyra¿enie kat\ ekÒna Qeoà przy opisie stworzenia cz³owieka, by³o ju¿
przedmiotem wielorakich naukowych analiz i dyskusji, tworz¹cych
podstawy chrzecijañskiej antropologii.
Warto przypomnieæ, jakie by³y ich pocz¹tki oraz co i jak kszta³towa³o ich rozwój. W niniejszym wyst¹pieniu najpierw krótko omówimy
semantyczne znaczenie terminu obraz zarówno w jêzyku greckim
(ekèn), jak i ³aciñskim (imago) w literaturze klasycznej i chrzecijañskiej, potem za obszerniej z obfitym cytowaniem róde³, formu³ê kat\
ekÒna Qeoà, wpierw w Biblii i judaizmie, a póniej u pierwszych autorów chrzecijañskich do koñca II wieku, z zaznaczeniem ich wp³ywu
na póniejszych Ojców Kocio³a.

I. SEMANTYCZNE ZNACZENIE EIKWN  IMAGO
Etymologia terminu ekèn, -Ònoj (joñskie, attyckie lub poetyckie
tak¿e ekè, ekoàj, cypryjskie #eikÒna) = obraz, wizerunek, portret, odbicie, widmo, widziad³o, cieñ, porównanie, podobizna, podobieñstwo,
wyobra¿enie, postaæ, st¹d  ekonolog a  mówienie obrazowe, w obra-
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zach, wywodzi siê od czasowników: ekon zw, ek£zw = upodabniaæ, naladowaæ, podrabiaæ, kopiowaæ, kszta³towaæ, nadawaæ formê, odtwarzaæ, przepisywaæ; jego zdrobnia³ymi rzeczownikami s¹ ekÒnion, ekon dion = obrazek, a przymiotnikami ekonikÒj, ekonèdhj = obrazowy,
portretowy, podrobiony1.
Termin za imago, -inis = obraz, portret, zjawa (w przeciwieñstwie
do rzeczywistoci) odpowiada greckiemu ekèn i f£ntasma oraz pochodzi od czasowników imitor i imaginor odpowiadaj¹cych greckim ek£zw
lub fant£zw = upodabniaæ, portretowaæ, porównywaæ, uwidaczniaæ,
uzmys³awiaæ, wyobra¿aæ. Termin imago suponuje wiêc czasownik
rdzenny -im  derywat od pierwotnego uoro, uorago, uorax, potem imito, imitor = naladowaæ. Jego derywatami s¹ rzeczowniki: imitator, imitatrix, imitatio, imitamen = naladowca, naladowanie, naladownictwo, oraz przymiotniki: imaginarius, imaginabilis, imaginalis = dotycz¹cy obrazu, obrazowy, udany, wyobra¿alny, fa³szywy2. W obydwóch
tych terminach powtarza siê istotny element naladownictwa i upodabniania: obraz to upodobnienie czego lub kogo. Tak te¿ pojmowa³ etymologiê tego terminu rzymski gramatyk (II w.) Paulus Festus, który
pisa³: imago ab imitatione dicta3.
To upodobnienie do prawzoru, jako istotny element ka¿dego obrazu, podkrelali tak¿e inni autorzy pogañscy jak i wczesnochrzecijañscy zaznaczaj¹c, ¿e obraz w zestawieniu z prawzorem jest zawsze
czym ni¿szym, mniej doskona³ym i najczêciej martwym. Mo¿na tu
przytoczyæ kilka ich wypowiedzi, jak na przyk³ad z autorów klasycznych Seneki i Kwintyliana:
Chcê, ¿eby by³ podobny jak syn, nie jak obraz; obraz bowiem jest
rzecz¹ martw¹4.
Ka¿da rzecz, chocia¿ osi¹gnie podobieñstwo z drug¹, musi byæ jednak mniej doskona³a ni¿ ten wzór, którego podobieñstwo naladuje:
tak w³anie cieñ jest czym mniej doskona³ym ni¿ cia³o, które go rzuca, portret mniej wierny ni¿ rzeczywiste rysy twarzy5.
Por. H. Frisk, Griechisches etymologisches Wörterbuch, Bd. 1, Heidelberg 1960, s. 454-455.
Por. A. Ernout  A. Meillet, Dictionnaire étymologique de la langue Latine. Histoire
des mots, 4 éd., Paris 1959, s. 309.
3
Por. Festus, De significatu verborum quae supersunt cum Pauli epitome, Lipsiae 1839,
112; por. s. 405 i 430, 13.
4
Seneca, Epistula 84, 8: similem esse te volo quomodo filium, non quomodo imaginem:
imago res mortua est.
5
Quintillianus, Institutio oratoria X 2, 11, t³um. M. Bro¿ek: Kszta³cenie mówcy, BN II
62, Wroc³aw 1951, s. 302: Quidquid alteri simile est, necesse est minus eo, quod imitatur, ut
[...] imago facie.
1
2
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Z autorów za chrzecijañskich mo¿na tu przyk³adowo przytoczyæ
wypowiedzi Tertuliana, Orygenesa i w. Augustyna:
Nigdy cieñ nie wyprzedza cia³a ani obraz orygina³u6.
Cz³owiek jest obrazem Boga, to jest Ducha, jako ¿e Bóg jest Duchem [...]. Ale obraz nie mo¿e nigdy zrównaæ siê wszechstronnie
z prawd¹7.
Rozwa¿my wiêc przede wszystkim, co ludzie zazwyczaj nazywaj¹
obrazem. Otó¿ obrazem nazywamy niekiedy malowid³o lub rzebê wykonan¹ w jakim materiale, na przyk³ad w drewnie lub w kamieniu;
niekiedy te¿ obrazem rodziciela nazywamy jego dziecko, poniewa¿
w dziecku podobieñstwo do rysów rodzica nigdy nie k³amie. S¹dzê za,
¿e pierwsz¹ definicjê obrazu mo¿na odnosiæ do cz³owieka, który zosta³
stworzony na obraz i podobieñstwo Bo¿e8.
Zwyk³o siê zadawaæ pytanie, jaka zachodzi ró¿nica pomiêdzy podobieñstwem a obrazem. Zdaje siê, ¿e obydwa ta okrelenia oznaczaj¹
tê sam¹ rzecz, albo te¿ jest mowa o podobieñstwie, je¿eli na przyk³ad
robi siê figurê lub podobiznê maj¹c¹ postaæ ludzk¹, jednak nie nosz¹c¹ zarysów jakiego okrelonego cz³owieka, jak to czyni¹ malarze lub
rzebiarze patrz¹c na tego, kogo maluj¹ albo rzebi¹. Wtedy bowiem
nikt nie ma w¹tpliwoci, ¿e chodzi o obraz. Zgodnie z tego rodzaju
rozró¿nianiem wszelki obraz jego jest tak¿e podobieñstwem, ale nie
ka¿de podobieñstwo jest obrazem. St¹d te¿, je¿eli bliniêta s¹ do siebie podobne, mo¿na mówiæ o podobieñstwie jednego do drugiego, ale
nie o obrazie. Je¿eli natomiast syn jest podobny do ojca, s³usznie powiada siê, ¿e jest to obraz; bo ojciec jest pierwowzorem, na podstawie
którego obraz zdaje siê byæ wyciniêtym. Jedne z nich posiadaj¹ tê
sama naturê, jak syn, inne nie, jak obrazy malowane. St¹d te¿ s³owa
zapisane w Ksiêdze Rodzaju: «Uczyni³ Bóg cz³owieka na obraz Bo¿y»
w sposób oczywisty zosta³y tak powiedziane, ¿e obraz stworzony nie
posiada tej samej istoty. Gdyby bowiem posiada³ tak¹ sam¹ substancjê, nie by³yby stworzony, lecz by³aby mowa o zrodzeniu. Poniewa¿
jednak nie dodano s³owa «i podobieñstwo», podczas gdy poprzednio
zosta³o powiedziane: «Uczyñmy cz³owieka na obraz i podobieñstwo
nasze», niektórym wydawa³o siê, ¿e podobieñstwo wyra¿a co wiêcej
6
Tertullianus, Apologeticum 47, 14, CCL 1, 165: numquam enim corpus umbra aut
veritatem imago praecedit.
7
Tertullianus, Adversus Marcionem II 9, 3, CCL 1, 485, t³um. S. Ryznar, PSP 58, 79: ideo
homo imago Dei, id est Spiritus. Deus enim Spiritus [...]. Porro imago veritati non usquequaque adaequabitur.
8
Origenes, De principiis I 2,6, SCh 252, 120, t³um. S. Kalinkowski, MT 1, 70-71.
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ni¿ obraz, i ¿e zosta³o ono zastrze¿one dla cz³owieka maj¹cego zostaæ
udoskonalonym dziêki ³asce Chrystusowej [...]. Natomiast kiedy zachodzi podobieñstwo, to nie musi byæ obraz. Jednak¿e, jeli nie zachodzi
¿adne podobieñstwo, nie ma wcale obrazu9.
[...] popatrzcie, jaka jest ró¿nica miêdzy twarz¹ cz³owieka a obrazem w zwierciadle, miêdzy twarz¹ na obrazie a twarz¹ w ciele, miêdzy obrazem w imitacji a cia³em w rzeczywistoci10.
Tak wiêc termin ekèn  imago i jego synonimy: effigies, simulacrum, jest pojêciem wieloznacznym, i choæ jego istotn¹ cech¹ jest
upodobnienie do prawzoru, to w jêzyku polskim oznacza: wizerunek,
malowid³o, podobiznê, statuê, portret, maskê, sylwetkê, wygl¹d, odbicie w wodzie lub w zwierciadle, odblask, echo, cieñ, postaæ, widmo,
widziad³o, marê, pozór, zjawisko, w retoryce  porównanie obrazowe,
przedstawienie obrazowe, wzór, podobieñstwo, wyobra¿enie itd.
W tych te¿ znaczeniach u¿ywano tego terminu zarówno w odniesieniu
do cz³owieka, jak i do zwierz¹t i innych rzeczy w greckiej i ³aciñskiej
klasycznej literaturze staro¿ytnej11. W tym sensie u¿ywali go zarówno
9
Augustinus, Quaestiones in Heptateuchum V 4, CCL 33, 277, t³um. J. Sulowski, PSP
42, 20-21: Quid intersit inter similitudinem et imaginem quaeri solet [...]. Secundum quam
distinctionem omnis imago etiam similitudo est, non omnis similitudo etiam imago est.
10
Augustinus, In epistulam I Joannis hom. 4, 9, SCh 75, 236, t³um. W. Szo³drski 
W. Kania, PSP 15/2, 428: videte quantum sit inter faciem hominis et imaginem de speculo:
facies in imagine, facies in corpore; imago in imitatione, corpus in veritate; por. te¿ Augustinus, Quaestiones diversae 74, PL 40, 85-86: Imago et aequalitas et similitudo distinguenda sunt. Quia ubi imago, continuo similitudo, non continuo aequalitas: ubi aequalitas, continuo similitudo, noa continuo imago: ubi similitudo, non continuo imago. non continuo
aequalitas. Ubi imago, continuo similitudo, non continuo aequalitas: ut in speculo est imago hominis, quia de illo expressa est; est etiam necessario similitudo, non tamen aqualitas,
quia multa desunt imagini, quae tamen insunt illi rei de qua expressa est. Ubi aequalitas,
continuo similitudo, non continuo imago [...]. Potest etiam similitudo et imago esse, quamvis
non sit aequalitas; ut in speculo ostendimus. Potest, et similitudo esse, ubi et aequalitas et
imago sit; sicut de filiis commemoravimus, excepto tempore, quo procedent parentes. Si enim
aequalem syllabam syllabae dicimus; quamvis altera praecedat, altera subsequatur. In Deo
autem, quia conditio temporis vacat; non enim potest recte videri Deus in tempore generasse
Filium, per quem condidit tempora: consequens est ut non solum sit imago eius, quia de illo
est, et similitudo, quia imago (Kol 1, 15); sed etiam aequalitas tanta, nec temporis quidam
intervallum impedimento sit.
11
Por. H. Stephanus, Thesaurus Graecae Linguae, III, Parisiis 1835, 234-235 (ekèn);
H.G. Liddell  E. Scott, A Greek-English Lexicon, Oxford 1966, 4-85 (ekèn); Z. Abramowiczówna (red.), S³ownik grecko-polski, II, Warszawa 1960, 33 (ekèn); Thesaurus Linguae Latinae, Bd. 8, Leipzig 1950, 404-414; M. Plezia (red.), S³ownik ³aciñsko-polski, Warszawa 1969,
III s. 32-36 (imago), II s. 287 (effigies), V s. 153 (simulacrum).
12
Por. Plato, Respublica III p. 402B, t³um. W. Witwicki: Platon, Pañstwo  Prawa, Kêty
1999, s. 100: I obrazy liter (ekÒnaj gramm£twn) odbite mo¿e gdzie w wodzie lub w lustrach nie
prêdzej potrafimy rozpoznaæ, zanim te pierwiastki poznamy, bo to nale¿y do tej samej sztuki i wymaga tej samej wprawy; tam¿e VI 510A, Witwicki s. 217: W rodzaju widzialnym je-
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filozofowie, jak i literaci, pisarze i retorzy, jak np. z autorów greckich
Platon oznaczaj¹c nim widzialne odbicie lub odzwierciedlenia odwiecznej idei12, Izokrates, Plutarch, Lucjan z Samosaty13, Dion Chryzostom, Plotyn14, Proklos, a z ³acinników  Cyceron, Plaut, Horacy,
Wergiliusz, Liwiusz, Warron, Seneka, Tacyt i inni. Niektórzy z nich
próbowali te¿ wprowadzaæ pewne rozró¿nienia w jego semantyce, jak
na przyk³ad gramatyk Ammonios z Aleksandrii (II w. prz. Chr.) odró¿nia³ ekèn od protom» zaznaczaj¹c, ¿e nazwê ekèn mo¿na odnosiæ tylko
do ludzi, a protom» do zwierz¹t i innych rzeczy15.
Podsumowuj¹c powy¿sze trzeba zauwa¿yæ, ¿e najwiêkszy wp³yw
na semantyczn¹ treæ terminu obraz mia³ bez w¹tpienia Platon oraz
póniejsi jego zwolennicy. Ju¿ sam termin ekèn wi¹¿e siê z jego teori¹ idei, wed³ug której wszystkie przedmioty widzialne s¹ tylko obrazami odwiecznych modeli; owszem ca³y wiat widzialny, jak jest zaznaczone w platoñskim Timajosie, jest obrazem jego stwórcy  niewidzialnego boga:
[...] ten wiat, istota ¿ywa, widzialna, widzialne rzeczy obejmuj¹ca, to obraz jego twórcy, bóg dostrzegalny zmys³ami, najwiêkszy i najlepszy, najpiêkniejszy i najdoskonalszy16.
W tym pojêciu obrazu mieci siê równie¿ uczestnictwo, ale
uczestnictwo niepe³ne z racji oporu materii, którego nigdy nie mo¿na
ca³kowicie pokonaæ: obraz przez to nigdy nie dorówna modelowi17.
Platon jednak nigdy nie powiedzia³, ¿e jaka rzeczywistoæ duchowa jest obrazem jakiej innej rzeczywistoci duchowej, a w konsekwencji nigdy nie nazwa³ duszy ludzkiej obrazem boga, jak to pó-

den z dwóch odcinków, to bêd¹ obrazy. Mówi¹c o obrazach mam na myli naprzód cienie
rzucone, potem odbicie w wodach i w przedmiotach sta³ych a g³adkich i wiec¹cych, i wszelkie odwzorowania tego rodzaju; tam¿e IX 12, 588B, Witwicki, s. 502: Plastyczny obraz duszy
ludzkiej stwórzmy myl¹, aby wiedzia³ ten, co tamto mówi³, co mówi³ w³aciwie. Jaki obraz
niby? Jaki w tym rodzaju, jak to w mitach opowiadaj¹, ¿e bywa³y dawniej takie natury,
jak Chimera i Scylla i Cerber; por. Leges XI p. 935E.
13
Por. Lucianus, De sacrificiis 11; Dialogi mortuorum 16, 1.
14
Por. P. Aubin, Limage dans loeuvre de Plotin, RechSC 41 (1953) 348-379.
15
Por. Ammonios, In Porphyrii Isagogen p. 46: ekën ka protom¾ diafrei: ekën mn g¦r
stin p\ ¢nqrèpou, protom¾ d lontoj ka ppou ka tîn ¥llwn.
16
Plato, Timaios 92C, t³um. W. Witwicki: Platon, Dialogi, II, Kêty 1999, s. 743; H. Willms, EIKQN. Eine begriffsgeschichtliche Untersuchung zum Platonismus, Bd. 1, Münster
1935, s. 22 i 30; M. Kleinknecht, EIKQN [w:] G. Kittel, Theologisches Wörterbuch zum Neuen
Testament, Bd. 2, Stuttgart 1950, 386-387; A. Heitmann, Imitatio Dei. Die ethische Nachahmung Gottes nach der Väterlehre der zwei ersten Jahrhunderte, Rom 1940, s. 21; H. Crouzel,
Théologie de limage de Dieu chez Origène, Paris 1955, s. 34.
17
Por. V. Goldschmidt, La religion de Platon, Paris 1949, s. 47-48.
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niej uczyni³ Lucjan18 pos³uguj¹c siê jêzykiem wspó³czesnych sobie neoplatoników. Tê za relacjê zawieraj¹ inne jego terminy: suggneia lub
oke wsij wyra¿aj¹ce pokrewieñstwo duszy z boskim wiatem idei i bogów. Dusza posiada rozum i czucie, poniewa¿ ma ³¹cznoæ z dwoma
wiatami  widzialnym i niewidzialnym. Niemiertelna dusza cz³owieka, stworzona bezporednio przez demiurga, jest tej samej natury,
co dusze astralne. Ona to bêd¹c pierwotnie, przed swoim wst¹pieniem
w miertelne cia³o ludzkie, zwi¹zana ze swoim wiatem idei, przebywaj¹c w wiecie widzialnym uwa¿a siê za upad³¹ i ¿yje w ci¹g³ej nostalgii.
I tu siê pojawia dynamiczna koncepcja obrazu, który zmierza do nawi¹zania kontaktu z pierwotnym modelem poprzez kontemplacjê. Celem
¿ycia staje siê Ðmo wsij qeî  przywrócenie pierwotnego podobieñstwa,
jak o tym pisze Platon w swoim Teajtecie:
Trzeba siê staraæ, aby st¹d uciec tam jak najprêdzej. Ucieczka to
upodabnianie siê do Boga wed³ug mo¿noci. Upodobniæ siê za do Niego, to staæ siê sprawiedliwym i pobo¿nym przy zachowaniu rozs¹dku19.
Naukê tê, która wp³ynie na chrzecijañsk¹ koncepcj¹ obrazu, rozwin¹ póniejsi neoplatonicy (Albinus, Numenius, Jamblich i inni)20.
W pogañskiej literaturze klasycznej spotykamy równie¿ niekiedy
interesuj¹ce nas wyra¿enie ekën toà qeoà, zarówno na oznaczenie wizerunków bogów, jak i w odniesieniu do ludzi, ale zajmiemy siê nim
szczegó³owiej w nastêpnym rozdziale. Obraz zajmowa³ te¿ wa¿ne miejsce w pismach hermetycznych. Tak na przyk³ad w Pojmandresie spotykamy temat obrazu poredniego miêdzy trzema synami Pierwszego
Boga: Logosem  obrazem Ojca, który zawiera moce i modele wiata
widzialnego; Demiurgiem  stwórc¹ zarz¹dców siedmiu sfer planetarnych i mistrzów przeznaczenia, oraz Cz³owiekiem archetypem  ukochanym obrazem Ojca21.
Natomiast w literaturze wczesnochrzecijañskiej greckiej i ³aciñskiej zakres terminu ekën  imago znacznie siê poszerzy³, przybieraj¹c niekiedy specyficzne znaczenia, jak: obrazy i pos¹gi bóstw
pogañskich; obrazy i pos¹gi cesarzy, którym nale¿a³o oddawaæ bosk¹
Por. Lucianus, Pro imaginibus 28.
Por. Plato, Teaitet 176B, t³um. W. Witwicki, j.w. s. 379; Crouzel, Théologie de limage
de Dieu chez Origène, s. 35-36.
20
Por. M. Kleinknecht, Der griechische Sprachgebrauch von ekèn, w: Kittel, Theologisches Wörterbuch NT, Bd. 2, 386-387; Crouzel, Théologie de limage de Dieu chez Origène,
s. 33-45 (La tradition hellenique); G.B. Ladner, Eikon, RACH 4 (1959) 771-786; H. Merki,
Ebenbildlichkeit, tam¿e 461-479.
21
Por. Hermes Trismegistos 1, 12.
18
19
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czeæ; Stary Testament jako prototyp Nowego Testamentu; w¹¿
miedziany na pustyni lub konkretne postacie Starego Testamentu
jako prototypy krzy¿a lub postaci Nowego Testamentu; Koció³ i jego
hierarchia jako obraz hierarchii niebieskiej; znak krzy¿a lub inne
symbole chrzecijañskie; otrzymany przez Abgara i przechowywany
w Edessie portret Chrystusa; czczone najpierw przez gnostyków, a póniej i chrzecijan malowid³a lub portrety Chrystusa, Maryi lub innych
wiêtych, przeciw którym wszczêto ikonoklazm; lub te¿ cile teologiczne, jak: M¹droæ jako obraz Boga, Syn Bo¿y lub Logos jako obraz
Boga Ojca, Duch wiêty jako obraz Ojca lub Syna, u gnostyków  podwójne litery alfabetu jako obrazy eonów lub innych elementów itd.22.
Na koniec warto przytoczyæ obszerniejsz¹ definicjê obrazu, jak¹ nam
przekaza³ podczas sporów obrazoburczych jeden z ostatnich greckich
Ojców Kocio³a  w. Jan Damasceñski:
Obrazem jest podobizna, odbicie lub portret czego, w którym jest
ukazany ten przedstawiany. Obraz nie jest we wszystkim podobny do
przedstawianego prototypu. Czym innym jest bowiem obraz, a czym
innym to, co obraz przedstawia, i nale¿y miêdzy nimi dostrzegaæ ró¿nicê, bo s¹ to dwie ró¿ne rzeczy. Na przyk³ad obraz cz³owieka, chocia¿
ukazuje sylwetkê, jego cia³a, jednak nie wyra¿a w³aciwoci jego duszy, albowiem nie ¿yje, nie mówi, nie czuje, i nie porusza cz³onkami.
Podobnie syn, chocia¿ jest naturalnym obrazem ojca, to jednak ró¿ni
siê od niego, jest bowiem synem, a nie ojcem. Ka¿dy obraz przekazuje
i ujawnia jak¹ rzecz ukryt¹ [...]. Takie oto s¹ ró¿ne rodzaje obrazów
(Jan wymienia i omawia ich 6 rodzajów)23.
Z powy¿szych uwag wynika, ¿e istotnym elementem ka¿dego obrazu jest mniej lub wiêcej doskona³a imitacja i podobieñstwo do
prototypu; nie jest on nigdy identyczny z prototypem, ale w wiêkszoci rzecz¹ martw¹ i mniej od niego doskona³y.

II. SEMANTYCZNE ZNACZENIE EIKWN QEOU  IMAGO DEI
Po krótkiej charakterystyce semantycznego znaczenia terminu
ekën  imago, warto siê przyjrzeæ, jakie jest analogiczne znaczenie
Ich konkretne przyk³ady podaj¹: G.W.H. Lampe, A Patristic Greek Lexicon, Oxford
1978, 410-416; W. Bauer, Griechisch-deutsch Wörterbuch zum Neuen Testament und der übrigen urchristlichen Literatur, Berlin 1958 (wersja angielska: Chicago 1974, s. 221); A. Blaise 
H. Chirat, Dictionnaire Latin-français des auteurs chrétiens, Strasbourg 1954, s. 406.
23
Joannes Damascenus, Pro imaginibus III 16-23, PG 94, 1337-1343
22
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interesuj¹cego nas wyra¿enia ekën Qeoà  imago Dei w odniesieniu
do cz³owieka. W niniejszym rozdziale przypomnimy jego znaczenie
w klasycznej literaturze pogañskiej, w Biblii, w pónym judaizmie
i w najwczeniejszej literaturze chrzecijañskiej.
1. W literaturze pogañskiej
Choæ wyra¿enie ekën tou= qeou= w zasadzie nale¿y do jêzyka teologii chrzecijañskiej, to spotykamy go równie¿ niekiedy i w klasycznej
literaturze pogañskiej. Tak wiêc ju¿ ród³a papirusowe i inskrypcje z
III i II wieku przed Chrystusem nazywaj¹ stoika Filopatora, wspó³czesnego Chryzyppowi z Soloi (260-205) obrazem boga (ekën toà DiÒj)24,
a Ptolomeusza V Epifanesa (216-180)  ¿ywym obrazem boga (ekën
zîsa toà DiÒj)25. Potem ju¿ na pocz¹tku naszej ery Plutarch z Cheronei (50-125) opowiada w swoim ¯ywocie Temistoklesa, ¿e w³adcê nale¿y czciæ i padaæ przed nim na kolana jak przed obrazem wszystko zachowuj¹cego boga26. Niewiele póniej filozof Diogenes Laertios
z Cylicji (II w.) otwarcie stwierdza, ¿e dobrzy ludzie s¹ obrazami bogów (toÝj ¢gaqoÝj ¥ndraj qeîn ekÒnaj eÉnai)27, co prawie w tym samym
czasie powtórzy Lukian z Samosaty (123-190) deklaruj¹c, ¿e cz³owiek
jest obrazem boga (ekÒna qeoà tÕn ¥nqrwpon eÉnai)28. S³yszymy równie¿
w tym czasie, ¿e tak¿e Apulejusza z Madaury nazywano niekiedy obrazem bo¿ym (ekÒna toÝ qeoà)29, a póniej jeden z ostatnich przedstawicieli neoplatonizmu w szkole ateñskiej Proklos z Konstantynopola
24
Por. L. Mitteis  U. Wilcken, Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde, Leipzig  Berlin 1912, 109, 11.
25
Por. Orientis Graeci Inscriptiones Selectae, ed. W. Dittenberger, Bd. 1, Leipzig 1903,
90, 3; zob. Archiv für Papyrusforschung 1 (1901) 483, 11.
26
Por. Plutarchus, Vita Themistocli 27, 4, t³um. M. Bro¿ek: Plutarch z Cheronei, ¯ywoty
s³awnych mê¿ów, BN II 3, Wroc³aw 1955, 54: Kanclerz królewski odpowiada Temistoklesowi
¿¹daj¹cemu spotkania z królem: My sporód wielu bardzo piêknych praw za najpiêkniejsze
uwa¿amy to, które nakazuje czciæ króla i padaæ przed nim na kolana jak przed obrazem
wszystko zachowuj¹cego boga.
27
Por. Diogenes Laertios, Vitae philosophorum VI 51.
28
Por. Lucianus, Pro imaginibus 28, t³um. K. Bogucki: Lukian z Samosaty, Dialogi, II,
Wroc³aw  Kraków 1962, 210: Ale bogowie dot¹d nie ukarali nawet tego najprzedniejszego
z filozofów, który cz³owieka obrazem boga nazywa³ [Lukian mia³ tu zapewne na myli Diogenesa, a mo¿e Epikura, który bogom przypisywa³ postaæ ludzk¹, por. Cicero, De natura deorum I 18]; ten¿e, De sacrificiis 11, t³um. K. Bogucki, jw., s. 90: Ludzie pobudowali im wi¹tynie [...] pos¹gi dla nich powymylali, Praksystelesa, Polikleta i Fidiasza do pomocy wezwawszy. Ci jakby postacie bo¿e (ekÒnaj aÙtîn ¢peik£zousi), ale nie wiadomo, gdzie ich
ogl¹dali, rzebi¹ Zeusa Brodatego, Apollosa [...]; por. ten¿e, Dialogi mortuorum 16, 1: oÙ g¦r
ei)kw\ n [Herkules] tqnhken, ¢ll gë ¹ ei))kw\n aÙtoà.
29
Por. E. Reitzenstein, Das iranische Erlösungsmysterium, Bonn 1923, s. 43; J. Hehn,
Zum Terminus Bild Gottes [w:] E. Sachau Festschrift, Wien 1915, s. 36-52.
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(410-485), który Heliosa nazywa³ obrazem wszystko stwarzaj¹cego
boga (ekën paggene/tou qeoà)30, id¹c w tym wzglêdzie za Platonem, który podobnie nazywa³ s³oñce obrazem (ekÒna) wszelakiego Dobra, bo
w³anie s³oñce rzeczom widzialnym nie tylko widzialnoci dostarcza,
ale i powstania i wzrostu i po¿ywienia31. Z wy¿ej przytoczonych przyk³adów nazywania pewnych ludzi obrazami bo¿ymi wynika, ¿e zasadnicz¹ podstaw¹ do tego rodzaju nominacji by³y przede wszystkim albo
ich w³adza, albo ich wartoci moralne, albo ich budz¹ca podziw wiedza filozoficzna, a nie jakiekolwiek uczestnictwo w bóstwie lub podobieñstwo do niego.
Wyra¿enie obraz Bo¿y w odniesieniu do cz³owieka spotykamy równie¿ u niektórych staro¿ytnych autorów ³aciñskich, zwi¹zanych
zw³aszcza ze rednim stoicyzmem Posydoniusza z Apamei (II/I w.),
a mianowicie u Cycerona, Maniliusza, Owidiusza i Seneki32. Posydiusz, komentator platoñskiego Timajosa, ulega³ jednak i jego wp³ywom. Jego obraz boga nie wydaje siê odnosiæ do samej duszy ludzkiej,
ale do ca³ego cz³owieka. I faktycznie niektóre wypowiedzi Cycerona,
Owidiusza i Maniliusza33, ³¹cz¹ce obraz z praw¹ postaw¹ cz³owieka, nie
wykluczaj¹ w tym wzglêdzie jego cia³a: jednoæ, któr¹ tworz¹ cia³o
i dusza, jest obrazem tego, co stanowi¹ wiat i bóstwo.
2. W Biblii
Biblijny sens formu³y kat ekÒna Qeoà jest wyj¹tkowo wa¿ny dla
ca³ej literatury patrystycznej, dla której Biblia by³a najwy¿szym autorytetem. Sama ta formu³a w greckim brzmieniu pochodzi, jak wspominalimy, z Septuaginty34, zastosowana po raz pierwszy w Ksiêdze
Rodzaju (1,26-27) przy opisie stworzenia cz³owieka. Chodzi nam ci¹gle o przenone znaczenie terminu ekèn (hebr. selem) w relacji cz³owiek  Bóg, który jako Byt Niewidzialny by³ niemo¿liwy do namalowania lub przedstawienia, tym bardziej ¿e w Starym Testamencie obo30
Por. Proclus, Hymni I 33-34: najlepszy z bogów, ukoronowany ogniem, b³ogos³awiony
demonie, obrazie wszystko stwarzaj¹cego boga, podnosicielu dusz, w: E. Abel, Orphica accedunt Procli hymni, Leipzig 1885, 277; lub: R.M. Van den Berg, Proclus Hymns. Essays, translations, commentary, Leiden 2001, s. 148 i 178.
31
Por. Plato, Respublica 507A i 509B, Witwicki, dz. cyt., s. 212 i 215.
32
Por. H. Merki, Wmo wsij Qeî. Von der Platonischen Angleichung an Gott zur Gottähnlichkeit bei Gregor von Nyssa, Freiburg 1952, s. 67-68 (przyk³ady).
33
Por. Cicero, De legibus I 7-8; Ovidius, Metamorphoses I 83-84; Manilius, Astronomica
IV 888-889; Crouzel, Théologie de limage de Dieu chez Origène, s. 37-38.
34
Por. Septuaginta, id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes, ed.
A. Rahlfs, vol. I-II, Stuttgart 1971, 9. Auflage.
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wi¹zywa³ zakaz tworzenia i czczenia wszelkich obrazów (Wj 20,4; Pwt
27,15)35.
Otó¿ w Starym Testamencie wyra¿enie kat ekÒna Qeoà wystêpuje
5 razy  2 razy dos³ownie, oraz 3 razy implicite. Najpierw wystêpuje
w stwierdzeniu, ¿e Bóg stworzy³ cz³owieka na swój obraz (Rdz 1,27):
I uczyni³ Bóg cz³owieka na obraz Bo¿y (ka po hsen Ð QeÕj tÕn
¥nqrwpon, kat ekÒna Qeoà po hsen aÙtÒn).
Potem przy opisie zawarcia przymierza z Noem, gdy Bóg przypomina³, ¿e za zabicie cz³owieka stworzonego na obraz Bo¿y, grozi zabójcy równie¿ mieræ (Rdz 9,6):
Jeli kto przeleje krew ludzk¹, przez ludzi ma byæ przelana krew
jego, bo cz³owiek zosta³ uczyniony na obraz Boga (Óti n ekÒni Qeoà
po hsa tÕn ¥nqrwpon).
W nastêpnych trzech miejscach termin QeÒj zast¹piony jest zaimkiem Ømej lub ¢utÒj oznaczaj¹cym w podtekcie Boga. A wiêc najpierw przy zamiarze stworzenia cz³owieka Bóg wystêpuje jako Trójca
wiêta stwierdzaj¹c (Rdz 1,26):
Uczyñmy cz³owieka na nasz obraz i na podobieñstwo (poi»swmen
¥nqrwpon kat ekÒna ¹metran ka kaq Ðmo wsin).
Potem jeszcze dwukrotnie Biblia przypomina, ¿e cz³owiek zosta³
stworzony na obraz Bo¿y: najpierw czyni to przy informacji o urodzeniu siê syna Adama (Rdz 5,3):
Gdy Adam mia³ sto trzydzieci lat, urodzi³ mu siê syn, na jego w³asny obraz i na obraz Jego (gnnhsen kat¦ t¾n dan aÙtoà ka kat¦ t¾n
ekÒna aÙtoà),
a nastêpnie w Ksiêdze Syracydesa przy zaznaczeniu, ¿e cz³owiek,
choæ zosta³ stworzony z ziemi i ma ograniczony czas swego ¿ycia, ma
w³adzê nad stworzeniami podobn¹ do Bo¿ej (Syr 17,3):
[...] przyodzia³ ich w moc podobn¹ do swojej i uczyni³ ich na swój
obraz (kaq autÕn ndusen aÙtoÝj scÝn ka kat ekÒna aÙtoà po hsen
aÙtoÝj).
Oprócz powy¿szych w Starym Testamencie wiele jeszcze razy wystêpuje termin ekèn zarówno przenonie, jak np. w Ksiêdze M¹droci
(7,26), ¿e m¹droæ jest obrazem Bo¿ej dobroci (ekën tÁj ¢gaqÒthtoj
aÙtoà) lub w Ksiêdze Izajasza (40,19), gdzie prorok pyta, do kogo ma
35
Por. Theologisches Wörterbuch NT, Bd. II, Kittel (ed.), s. 378-380 (Das Bilderverbot
im AT).
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porównaæ Boga, skoro ¿aden twórca nie namalowa³ Jego obrazu
(m¾ ekÒna po hsen tktwn), ani ¿aden ludwisarz nie odla³ Jego pos¹gu,
jak i w sensie materialnym w II Ksiêdze Kronik (33,7), gdzie jest zaznaczone, ¿e wród z³a wyrz¹dzonego przez Manassesa, by³o równie¿
postawienie przez niego pos¹gu rzebionego w wi¹tyni Bo¿ej (ekÒna
¼n po hsen n oi)/k% Qeoà).
Poprzez powy¿sze kilkakrotne zaznaczenie, ¿e cz³owiek zosta³
stworzony na obraz i podobieñstwo Bo¿e (kat ekÒna ka kaq Ðmo wsin
Qeoà), Stary Testament chce niew¹tpliwie podkreliæ jego godnoæ
i wy¿szoæ w relacji do pozosta³ych stworzeñ oraz wynikaj¹ce z tego
pewne konsekwencje: ka¿dy zamach na jego ¿ycie jest obraz¹ Bo¿ego
Majestatu (Rdz 9, 6), on sam, podobnie jak Bóg, ma w³adzê panowania nad ca³ym stworzeniem (Syr 17,3), zaszczytne za podobieñstwo do
Boga nie jest bynajmniej zarezerwowane tylko pierwszym rodzicom,
ale jest przywilejem wszystkich ludzi (Rdz 5,3)36.
W Nowym natomiast Testamencie starotestamentaln¹ formu³¹ kat
ekÒna Qeoà pos³ugiwa³ siê wy³¹cznie w. Pawe³ Aposto³; on to dwukrotnie nazwa³ wprost w ten sposób Chrystusa: 1 Kol 1,15:
On jest obrazem Boga niewidzialnego (Ój stin ekën toà Qeoà
¢or£tou)
oraz 2 Kor 4,4:
[...] aby nie olni³ ich [niewiernych] blask Ewangelii Chrystusa,
który jest obrazem Boga (tÁj dÒxhj toà Cristoà, Ój stin ekën toà Qeoà).
Do tych dwóch mo¿na by doliczyæ wyra¿enie z Listu do Filipian
(2,6): On istniej¹c w postaci Bo¿ej (n morfv= Qeoà). Nie ma w¹tpliwoci, ¿e formu³¹ kat ekÒna Qeoà w. Pawe³ nawi¹zywa³ do Ksiêgi Rodzaju (1,27), tym bardziej, ¿e gdzie indziej nazywa³ Chrystusa drugim
Adamem (1 Kor 15,45-46).
Do zwyk³ego za cz³owieka formu³ê tê mniej lub wiêcej wyranie
odniós³ w. Pawe³ przynajmniej trzykrotnie. Najpierw uczyni³ to tylko
w odniesieniu do mê¿czyzny:
Mê¿czyzna nie powinien zakrywaæ swojej g³owy, bo jest obrazem
i chwa³¹ Boga (1Kor 11,7: ¢n¾r m¥n [...] ekën ka dÒxa Qeoà Øp£rcwn).

36
Por. A. Altmann, Homo imago Dei in Jewish and Christian Theology, Journal of Religion 48 (1968) 235-259; K.L. Schmidt, Homo imago Dei im Alten und Neuen Testament,
Eranos Jahrbuch 15 (1947) 149-196; Kittel, Theologisches Wörterbuch NT, Bd. II, s. 387-390
(Die Gottesebendlichkeit im AT).
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Do treci tej formu³y, choæ nie dos³ownie, nawi¹zuj¹ jeszcze dwa
teksty Paw³owe:
Za spraw¹ Ducha Pañskiego, coraz bardziej janiej¹c upodabniamy siê do Jego obrazu (2 Kor 3,18: katoptrizÒmenoi t¾n aÙt¾n ekÒna
metamorfoÚmeqa);
Jak nosilimy obraz ziemskiego [cz³owieka], tak te¿ nosiæ bêdziemy obraz [cz³owieka] niebieskiego (1Kor 15,49: ekÒna toà co^koà [...]
ekÒna toà pouran ou).
W obydwóch tych ostatnich miejscach obraz lub obraz cz³owieka
traktowany jest dynamicznie, do którego mamy zmierzaæ poprzez
uczciwe ¿ycie.
Oprócz powy¿szych mo¿na jeszcze wskazaæ trzy Paw³owe teksty,
w których jest mowa o obrazie: najpierw z Listu do Kolosan (3,10),
gdzie jest bezporednie nawi¹zanie do Rdz 1,27:
[...] przyobleklicie nowego cz³owieka, który wci¹¿ siê odnawia ku
g³êbokiemu poznaniu [Boga], wed³ug obrazu Tego, który go stworzy³
(ndus£menoi tÕn non ¢nakainoÚmenon ej p gnwsin kat\ ekÒna toà kt santoj aÙtÒn);
oraz dwa miejsca z Listu do Rzymian:
[...] zamienili chwa³ê niezniszczalnego Boga na podobizny i obrazy miertelnego cz³owieka (Rz 1,23: n Ðmoièmati ekÒnoj fqartoà
¢nqrèpou);
[...] tych te¿ przeznaczy³ na to, by siê stali na wzór obrazu Jego
Syna (Rz 8,29: ka proèrisen summÒrfouj tÁj ekÒnoj toà uoà aÙtoà).
wiêty Pawe³ utrzyma³ wiêc w zasadzie, jak widaæ z powy¿szych
tekstów, semantyczny zakres pojêcia ekèn w odniesieniu do ludzi, na
które sk³ada³o siê podobieñstwo i naladownictwo prawzoru, w odniesieniu jednak do Chrystusa  niezupe³nie: w tradycyjnym bowiem ujêciu obraz jest zawsze mniej doskona³y od prawzoru37, Chrystus natomiast jest w pe³ni doskona³y i równy we wszystkim ze swym prawzorem  Bogiem Ojcem.
Por. S. Bartina, Cristo imagen del Dios invisible según los papiros, StPapy 2 (1963)
13-34; J.M. Bover, Imaginis notio apud S. Paulum, Biblica 4 (1923) 174-179; S. Mc Casland, The image of God according to St. Paul, JBL 69 (1950) 85-100; E.W. Eltester, Eikon im
Neuen Testament, Berlin 1958; J. Jervell, Imago Dei. Gen. 1, 26-27 im Spätjudentum, in der
Gnosis, und in den paulinischen Briefen, Oslo 1959 lub Göttingen 1960; Kittel, Theologisches
Wörterbuch NT, Bd. II, 393-395 (Der übertragene Gebrauch von Bild im NT); E. Preuschen,
Ekën toà Qeoà toà ¢or£tou, ZNW 18 (1918) 243; K. Pruemm, Reflexiones theologicae et historicae ad usum Paulinum termini ekèn, VD 40 (1962) 232-257; K.L. Schmidt, Imago Dei im
Alten und Neuen Testament, Eranos Jahrbuch 15 (1947) 197-248.
37
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3. W judaizmie
Du¿y wp³yw na semantyczne i teologiczne znaczenie terminu ekèn
i wyra¿enia kat ekÕna Qeoà mia³ póniejszy judaizm, oparty zw³aszcza o filozoficzn¹ myl greck¹. On to w³anie, a szczególnie ten drugi,
zaci¹¿y³ póniej z kolei na ich rozumieniu w nauce chrzecijañskiej.
Judaizm bazowa³ oczywicie na Biblii Starego Testamentu, szczególnie na tekcie Rdz 1,26-27 i Mdr 2,23-24, gdzie czytano: Bóg stworzy³
cz³owieka dla niemiertelnoci (p ¢fqars a) i uczyni³ go obrazem
swojej w³asnej natury (ka e kÕna tÁj d aj ¢^diÒthtoj pÒihsen aÙtÒn),
z czego w interpretacji duchowej wynika³o, ¿e obrazem Boga w cz³owieku by³a niemiertelnoæ. Temat obrazu Boga w cz³owieku by³ jednak stosunkowo rzadko podejmowany przez rabinów, zw³aszcza przy
interpretacji aramejskich tekstów Pentateuchu, a w zdaniu: Uczyñmy
cz³owieka na obraz, wiêcej ich interesowa³o, co oznacza³a tu liczba
mnoga, lub z kim siê Bóg naradza³ (ze sob¹, z anio³ami, z niebem, ze
stworzeniami, z M¹droci¹) przed stworzeniem cz³owieka, ni¿ sam
problem obrazu38. Ten za wzbudza³ spekulacje przede wszystkim
u ¯ydów znajduj¹cych siê pod du¿ym wp³ywem kultury helleñskiej,
przebywaj¹cych zw³aszcza w Aleksandrii, a tu szczególnie u Filona
Aleksandryjskiego (20 prz. Chr.  50 p. Chr.)39, który pos³ugiwa³ siê
wyra¿eniem ekën toà Qeoà w ró¿noraki sposób. Znajdowa³ siê tu przy
tym pod pitagorejskim wp³ywem symboliki liczby siedem, która wed³ug niego jako jedyna ma tak¹ naturê, ¿e nie tworzy, ani nie jest
utworzona (mÒnon oÜte kinoàn oÜte kinoÚmenon) [...], a to co ani nie rodzi,
ani nie jest zrodzone, pozostaje w stanie bezruchu40, monada za wy38
Por. Kittel, Theologisches Wörterbuch NT, Bd. II, 391-393 (Gottesebendlichkeit im Judentum); M. Smith, The image of God: notes on the hellenisation of Judaism, Bulletin of
the Rylands Library 40 (1958) 473-512; R.L. Wilson, The early history of the exegesis of Gen.
1, 26, Studia Patristica 1 (1967) 420-437, spec. 420-422; Altmann, Homo imago Dei, s. 235240, 242-244; J. Fossum, Gen 1, 26 and 2, 7 in the Judaism, Samaritanism and Gnosticism,
Journal for the Study of Judaism 16 (1985) 202-239, spec. 208-227; L. Misiarczyk, Il midrash
nel Dialogo di Giustino martire, P³ock 1999, s. 146-152, 155-159.
39
Por. Kittel, Theologisches Wörterbuch NT, Bd. II, 592-393 (Philo); Crouzel, Théologie
de limage de Dieu chez Origène, Toulouse 1955, s. 52-57; J. Giblet, Lhomme image de Dieu
dans les commentaires litteraux de Philon dAlexandrie, Studia Hellenistica 5 (1946) 93118; Altmann, Homo imago Dei, s. 240-241; Misiarczyk, Il midrash nel Dialogo di Giustino
martire, s. 152-155; Jervell, Imago Dei, s. 122-170; Wilson, The early history of the exegesis of
Gen. 1, 26, s. s. 422-425; Fossum, Gen 1, 26 and 2, 7, s. 203-208.
40
Philo, De opificio mundi 100, ed. R. Arnaldez  C. Mondesert, Les Oeuvres de Philo
dAlexandrie, Paris 1961-1988, vol. 1-36; tutaj vol. 1, 206, t³um. pol. L. Joachimowicz: Filon
Aleksandryjski, Pisma, I, Warszawa 1986, 60; T.H. Tobin, Interpretations of creation of the
world in Philo of Alexandria [w:] Creation in the Biblical Traditions, ed. R.J. Clifford  J.J.
Washington 1992, s. 108-128.
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ra¿aj¹c pieczêæ wiêtej liczby na siedmiu tygodniach, jest obrazem
bezcielesnego Boga (stn ¢sèmatoj Qeoà ekèn), którego przez sw¹ jedynoæ odzwierciedla (%(= kat¦ t¾n mÒnwsin xomoioàtai)41. Bóg jednak
Filona, który w stosunku do wiata jest absolutnie transcendentny42,
jest rzeczywistoci¹ odziedziczon¹ z Biblii. Dla wyra¿enia za wiêzi
miêdzy Nim a wiatem, wprowadza Aleksandryjczyk byty porednie,
jak: m¹droæ, idee, ducha, anio³ów, ró¿ne moce boskie, a przede
wszystkim Logos, które s¹ fragmentarycznymi lub niekompletnymi
obrazami Boga, bo tylko Logos jest pe³nym obrazem Boga. Obrazem
Boga nazywa³ wiêc Filon za Pismem w. niebiesk¹ lub bosk¹ m¹droæ
(oÚr£nioj sof a) w przeciwieñstwie do m¹droci ziemskiej, bêd¹cej tylko naladownictwem prawzoru (¢rctupon m mhma)43. Wed³ug obrazu
Boga stworzony te¿ zosta³ umys³ (noàj) niebieski w przeciwieñstwie do
ludzkiego44. Umys³ jednak ludzki (¢nqrèpinoj noàj) jest od niebieskiego zdecydowanie odró¿niany, bo do Boga jest tylko podobny (qeoeid»j)
ju¿ to dlatego, ¿e wed³ug Rdz 2,7, pochodzi z tchnienia Bo¿ego, ju¿ to
¿e ukszta³towany zosta³ wed³ug Logosu jako swej prawzorczej idei
(¢rctupoj da)45. Podobnie niemiertelna dusza ludzka (yuc¾ ¢q£natoj)
zosta³a stworzona na obraz Istniej¹cego (kat¦ toà ekÒna toà Ôntoj),
a obrazem tym jest Logos46.
Pierwszorzêdnym jednak i pe³nym obrazem Boga jest, jak
wspominalimy, tylko Logos: to w nim Bóg siê w pe³ni odzwierciedla.
41
Philo, De specialibus legibus II 176, Oeuvres 24, 340; ten¿e, Quis rerum divinarum
heres 187, Oeuvres 15, 256-258: Monada za ze swej strony nie mo¿e siê ani powiêkszaæ ani
pomniejszaæ: jest ona obrazem jedynego i pe³nego Boga (ekën oâsa toà mÒnou pl»rouj Qeoà);
ten¿e, De specialibus legibus III 180, Oeuvres 25, 172: Monada jest obrazem pierwszej Przyczyny (Mon¦j ma/n stin ekën at ou Prètou).
42
Por. E. Bréhier, Les idées philosophiques et religieuses de Philon dAlexandrie, Paris
1950, 72-73.
43
Por. Philo, Legum allegoriae I 43, Oeuvres 2, 62, Joachimowicz I s. 95: Wznios³¹ i bosk¹ M¹droæ okrela Pismo ró¿nymi nazwami, aby jasno podkreliæ jej wieloimiennoæ. Nazywa j¹ pocz¹tkiem, obrazem i wizj¹ Boga (¢rc¾ ka ekën ka Órasij Qeoà). W tym miejscu
m¹droæ ziemska jest naladownictwem prawzoru; por. Mdr 7,26: [sof a] ekën tÁj ¢gaqÒtetoj aÙtoà.
44
Por. tam¿e I 33, Oeuvres 2, 56, Joachimowicz I s. 93: Mo¿e kto zapytaæ, dlaczego
w ogóle Bóg w³anie umys³ zrodzony z ziemi i kochaj¹cy cia³o uzna³ za godny, by tchn¹æ
w niego boskiego ducha, a nie umys³ stworzony wed³ug idei i obrazu Boga; tam¿e I 42, Oeuvres 2, 60, Joachimowicz I s. 95: Mo¿na powiedzieæ, ¿e umys³ stworzony na podobieñstwo
Boga i wed³ug idei, ma zwi¹zek z duchem; De somniis I 240, Oeuvres 19, 122; De specialibus
legibus III 207.
45
Por. Philo, De specialibus legibus III 207, Oeuvres 25, 188: Umys³ ludzki jest podobny
do Boga, poniewa¿ zosta³ uformowany na wzór archetypicznej idei (qeoeid¾j Ð ¢nqrèpinoj noàj
prÕj ¢rctupon dan, tÕn a)nwta/t% lÒgon tupwqei /j).
46
Por. tam¿e I 81, Oeuvres 24, 60; tam¿e III 207, Oeuvres 25, 188: h( yuxh\ g¦r ¢nqrèpou
t mion [...] sterÒmena qe aj ekÒnoj.
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Mówi o tym Filon m.in. przy objanianiu etymologii imienia Basaleela, gdzie Logos nazwany jest cieniem:
Basaleel znaczy «w cieniu Boga». Lecz cieniem Boga jest jego Logos (skia/ Qeoà d¥ Ð lÒgoj aÙtoà stin), którym pos³uguje siê jak narzêdziem (o )rga/n%) przy stworzeniu wiata. Ten za cieñ, jakby odzwierciedlenie (¢peikÒnisma) Boga, jest prawzorem dla innych rzeczy (trwn
stin ¢rctupon). Jak bowiem Bóg, jako model dla swego obrazu (par£deigma tÁj ekÒnoj), który tu nazywamy cieniem, tak i obraz staje siê
modelem innych rzeczy (¹ ekën ¥llwn g netai par£deigma), jak to jest
zaznaczone na pocz¹tku Prawa: «Stworzy³ Bóg cz³owieka na obraz
Boga». W ten sposób obraz jest odzwierciedleniem wed³ug Boga
(ei)ko n/ oj kat¦ tÕn QeÕn ¢peikonisqe shj), a cz³owiek wed³ug obrazu (kat¦
t¾n ekÒna), który z kolei pe³ni rolê modelu (dÚnamin parade gmatoj)47.
Nazwanie Logosu cieniem Boga ukazuje pozycjê Logosu wobec
Boga, wyra¿on¹ ju¿ w samym pojêciu obrazu: nie jest on pe³nym bogiem, ale bogiem drugorzêdnym lub tylko Bogiem48.
Podobnych wypowiedzi, ¿e Logos jest obrazem Boga, a wszechwiat, zw³aszcza znajduj¹cy siê w nim cz³owiek, zosta³y stworzone
wed³ug tego obrazu, spotykamy w pismach Filona jeszcze przynajmniej kilka. Oto jedna z nich:
[Moj¿esz] wyznaje, ¿e cz³owiek zosta³ utworzony na obraz Bo¿y
(kat\ ekÒna Qeoà dietupèqh). Jeli jednak ju¿ czêæ jest obrazem obrazu
(mroj ekën ekÒnoj), to oczywiste, ¿e ca³y rodzaj, czyli ca³y ten wszechwiat postrzegalny zmys³ami, jest wiêkszym od ludzkiego [obrazu]
naladownictwem boskiego obrazu (m mhma qe aj ekÒnoj) i jest jasne,
¿e ich archetypem-pieczêci¹ (¹ ¢rctupoj sfr£gij), któr¹ my nazywamy wiatem pomylanym, jest sam Bo¿y Logos [...]. Moj¿esz oznajmia,
¿e po wszystkich innych rzeczach stworzy³ Bóg na koñcu cz³owieka na
obraz i podobieñstwo Boga, i to powiedzenie jest s³uszne, gdy¿ rzeczywicie ¿adna istota stworzona na ziemi nie jest bardziej podobna do
Boga ni¿ cz³owiek. Ale niech nikt nie wyobra¿a sobie, ¿e to podobieñstwo polega na kszta³tach cia³a, poniewa¿ ani Bóg nie ma ludzkiej
postaci, ani cia³o ludzkie nie jest podobne do Boga. To podobieñstwo
rozci¹ga siê tylko na umys³, który jest przewodnikiem jego duszy
(`H d¥ ekën llektai kat¦ tÕn tÁj yucÁj ¾gemÒna noàn). Wed³ug jedynego, a kieruj¹cego wszechwiatem Logosu jak wed³ug prawzoru odmo47
Philo, Legum allegoriae III 96, Oeuvres 2, 224-226, przek³ad autora, zob. przek³ad
L. Joachimowicza, I, s. 156.
48
Por. Philo, Quaestiones in Genesin II 62; De somniis I 230.

100

STANIS£AW LONGOSZ

delowa³ Bóg ducha w ka¿dym poszczególnym cz³owieku, i jest on
w pewnym stopniu bogiem cia³a, które jako boski obraz nosi go w sobie. Rolê, jak¹ we wszechwiecie spe³nia najwy¿szy W³adca, zdaje siê
odgrywaæ umys³ ludzki w cz³owieku49.
To podobieñstwo cz³owieka do Boga nie mo¿e odnosiæ siê do cia³a,
bo Bóg nie ma cia³a i ludzkiego wygl¹du, ale przede wszystkim do
jego rozumnoci i umys³u, który jest przewodnikiem duszy; owszem
wyra¿a siê ono równie¿ w niemiertelnej duszy cz³owieka, któr¹ Bóg
tchn¹³ w niego przy stworzeniu: ona za zosta³a uformowana na obraz
Pierwowzoru-Logosu Stwórcy (kat¦ tÕn ¢rctupon toà lÒgou), a nie na
obraz jakiego innego bytu stworzonego (ekën tinoj tîn gegonÒtwn):
Wielki Moj¿esz natomiast nie ³¹czy³ formy duszy rozumnej z ¿adnym bytem stworzonym, lecz stwierdzi³, ¿e dusza jest rzeczywistym
odbiciem niewidzialnego tchnienia Bo¿ego, odciniêtym i wybitym
pieczêci¹ Boga, której wizerunkiem jest wieczny Logos. Moj¿esz bowiem powiedzia³: «Bóg tchn¹³ w jego oblicze tchnienie ¿ycia», a zatem ten, kto przyjmuje odbicie, staje siê obrazem tego, kto to odbicie
wytwarza. Dlatego te¿ powiedziano, i¿ cz³owiek zosta³ stworzony na
obraz Boga, a nie na obraz jakiego stworzonego bytu. Wynika st¹d,
¿e skoro dusza ludzka zosta³a uformowana na obraz Pierwowzoru 
Logosu Stwórcy, to równie¿ cia³o wyniesione ku najczystszemu elementowi wiata, ku niebu, wznosi wzrok w górê, aby dziêki temu, co
widzialne, mog³o wyranie poj¹æ to, co niewidzialne50.
W innym miejscu Filon opowiadaj¹c o Abrahamie, który sk³ada³
49
Philo, De opificio mundi 25 i 69, Oeuvres 1, 156-158 i 186, t³um. Joachimowicz, I, s. 38
i 50-51 (przek³ad pierwszego fragmentu poprawiony przez autora); zob. te¿ Philo, De confusione linguarum 97 i 147, Oeuvres 13, 92 i 122: jeliby nie mogli zobaczyæ [Boga], zobacz¹
przynajmniej jego obraz  najwiêtszy Logos (t¾n goàn ekÒna aÙtoà, tÕn erètaton lÒgon), a po
nim najdoskonalsze dzie³o widzialne  ten wiat [...]. Je¿eli nie zas³u¿ylimy jeszcze na to,
by nas nazywano dzieæmi Boga, to jestemy przynajmniej [dzieæmi] jego niewidzialnego
obrazu, najwiêtszego Logosu, poniewa¿ najczcigodniejszy Logos jest obrazem Boga (tÁj
¢eidoàj ekÒnoj ¢utoà lÒgou toà erwt£tou: Qeoà g¦r e kën lÒgoj presbÚtatoj); De fuga et inventione 101, Oeuvres 17, 176-178: Bo¿y Logos nie przyj¹³ postaci widzialnej, poniewa¿ nie odzwierciedla niczego, co podpada pod zmys³y, on sam jest obrazem Boga, on jest jeden najczcigodniejszy ze wszystkich bytów rozumnych (lÒgoj qeoj [...] ¢utÕj ekën Øp£rcwn Qeoà, tîn
nohtîn ¤pax ¡p£ntwn Ð presbÚtatoj). On jest najbli¿szy jedynego istniej¹cego naprawdê Bytu;
De somniis I 115 i 239, Oeuvres 19, 72 i 122: podobnie niektórzy ogl¹daj¹, obraz Boga, Jego
pos³añca  Logos, jak Boga samego (t¾n toà Qeoà ekÒna, tÕn ¥ggelon au t) ou= lÒgon, æj aÙtÕn
katanooàsin); tam¿e II 45, Oeuvres 19, 150: Bóg utworzy³ i opieczêtowa³ wiat ca³y na obraz
swego Logosu (tÕn Ólon sfr£gise kÒsmon ekÒni ka da, tî autoà logî).
50
Philo, De plantatione 18-20, Oeuvres 10, 30-32, t³um. S. Kalinkowski: Filon Aleksandryjski, Pisma, II, Kraków 1994, s. 88; ten¿e, De opificio mundi 69: kat¦ tÕn tÁj yucÁj ¹gemÒna noàn; zob. wy¿ej n. 49.
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na ofiarê zwierzêta oraz synagorlicê i go³êbicê (Rdz 15,9-10), rozró¿nia
miêdzy Logosem istniej¹cym nad nami (Øp¥r ¹m©j)  Logosem boskim,
a Logosem istniej¹cym w nas (kaq\ ¹m©j Øp£rconta lÒgon). Pierwszy
jest prawzorem (¢rctupoj), gdy¿ Moj¿esz nazywa go ekën Qeoà, drugi
natomiast jest po prostu tÁj ekÒnoj kmageon, jest odbiciem lub naladownictwem (m mhma), gdy¿ o nim jest tylko powiedziane kat\ ekÒna:
Moj¿esz dodaje: «Ptaków nie porozcina³» (Rdz 15,10). Nazwa³ ptakami dwa logosy, posiadaj¹ce skrzyd³a ozdobne do latania w przestworzach: jeden prawzór, który jest nad nami, a drugi odbicie, które
znajduje siê w nas (dÚo lÒgouj, na m¥n ¢rctupon tÕn Øp¥r ¹m©j, teron
d¥ m mhma tÕn kaq\ ¹m©j Øp£rconta). Tego nad nami Moj¿esz nazywa
obrazem Boga (tÕn Øp¥r ¹m©j ekÒna Qeou=), tego za w nas  odbiciem
obrazu (tÕn d¥ kaq\ ¹m©j tÁj ekÒnoj kmageon). Mówi, ¿e «Bóg uczyni³
cz³owieka» nie obrazem Boga, ale na obraz (oÙc ekÒna Qeoà, ¢ll¦
kat\ ekÒna). W ten sposób rozum ka¿dego z nas, który w pe³ni i prawdziwie jest cz³owiekiem, jest ju¿ jako trzeci odzwierciedleniem Stwórcy; jest jego porednim modelem, jego odbiciem (noàn [...] tr ton eÉnai
tÚpon ¢pÕ toà pepoihkÒtoj, tÕn d¥ mson par£deigma m¥n toÚtou, ¢peikÒnisma d¥ ke nou)51.
Rozum wiêc w cz³owieku jest ju¿ trzecim z kolei odbiciem Stwórcy, pierwszego Prawzoru (par£deigma), odbiciem samego Boga
(¢peikÒnisma Qeoà). Powy¿sze za rozró¿nienie Logosu nad nami
i w nas ma u Filona, dla pojêcia cz³owieka jako obrazu Bo¿ego, daleko
siêgaj¹ce znaczenie. Wprawdzie tak¿e ziemski cz³owiek, który przez
Boga zosta³ ulepiony (Rdz 2,7) i którego dusza kat¦ tÕn ¢rctupon toà
lÒgou zosta³a stworzona, jest ekën Qeoà, a nie ekën tinoj tîn gegonÒtwn,
ale jest to ju¿ obraz wtórny. Nie dotyczy to jednak, jak wspominalimy,
jego cia³a, bo Bóg nie ma ludzkiej postaci, ani cz³owieczeñstwo nie jest
podobne do Boga, ale przede wszystkim jego rozumu kieruj¹cego dusz¹ (kat¦ tÕn tÁj yucÁj ¹gemÒna noàn). Cz³owiek jest wiêc obrazem obrazu, a fakt ten wiadczy o jego wielkoci i godnoci wród innych
bytów stworzonych52; nie jest on jednak tylko pomniejszon¹ kopi¹,
poniewa¿ obrazy maj¹ zawsze pewien brak, kiedy siê je porównuje
z modelami53.
Philo, Quis rerum divinarum heres 230-231, Oeuvres 15, 278.
Por. Philo, De specialibus legibus III 83, Oeuvres 25, 110: Wród wszystkich rzeczy
ziemskich nie ma nic wiêtszego od cz³owieka, ani bardziej podobnego do Boga, poniewa¿
jest on znakomitym odbiciem znakomitego obrazu bêd¹c uformowanym na wzór idealnego
archetypu.
53
Philo, De opificio mundi 141, Oeuvres 1, 236; por. Willms, EIKQN, s. 56-74.
51
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Egzegetycznej podstawy do rozró¿nienia dwóch logosów dostarczy³o Filonowi podwójne opowiadanie Ksiêgi Rodzaju o stworzeniu
cz³owieka (Rdz 1,26-27 i Rdz 2,7), dotycz¹ce wed³ug niego dwóch
oddzielnych stworzeñ. Aleksandryjczyk ten przyjmuje bowiem w swojej teologii i antropologii stworzenie podwójnego cz³owieka: w Rdz 1,
26-27  stworzenie cz³owieka niebieskiego (ekën Qeoà), który nie
uczestniczy w przesz³oci i doczesnoci, i w Rdz 2,7  stworzenie cz³owieka ziemskiego z prochu i gliny:
Nastêpnie powiedzia³: «Utworzy³ Bóg cz³owieka wzi¹wszy proch
ziemi i tchn¹³ w oblicze jego dech ¿ycia». Wskazuje przez to wyranie,
jak wielka zachodzi ró¿nica pomiêdzy tym cz³owiekiem, który teraz
zosta³ stworzony, a tamtym, który zosta³ stworzony wczeniej na podobieñstwo Boga. Stworzony teraz cz³owiek by³ dostrzegalny zmys³ami, mia³ okrelone w³aciwoci, sk³ada³ siê z duszy i cia³a, by³ mê¿czyzn¹ albo kobiet¹, a z natury miertelny. Tamten natomiast stworzony na obraz Boga, jest ide¹, rodzajem albo pieczêci¹ (da tij ½ gnoj
½ sfr£gij). Jest istot¹ umys³ow¹, niematerialn¹, nie jest mê¿czyzn¹
ani kobiet¹, jest niemiertelny z natury54.
Nie chodzi tu o rozumnoæ w ka¿dym indywidualnym cz³owieku,
ale o ogóln¹ ideê cz³owieka, ró¿n¹ od indywidualnych ludzi. O tych
dwóch rodzajach ludzi mówi jeszcze Filon w innym miejscu wskazuj¹c na zachodz¹ce miêdzy nimi ró¿nice:
S¹ dwa rodzaje ludzi: jeden cz³owiek niebieski, a drugi ziemski.
Niebieski cz³owiek zosta³ stworzony na podobieñstwo Boga i dlatego
nie uczestniczy³ w skazitelnej i w ogóle ziemskiej substancji. Cz³owiek
ziemski powsta³ z rozproszonej materii, nazwanej przez Pismo mu³em
ziemi. O pierwszym cz³owieku nie mówi Pismo, ¿e zosta³ utworzony,
ale odwzorcowany na podobieñstwo Boga, a cz³owiek ziemski zosta³
uformowany, lecz nie jest tworem artysty. Trzeba zwróciæ i na to uwagê, ¿e przez cz³owieka utworzonego z ziemi jest oznaczony umys³, który Bóg wprowadza do cia³a, wtedy gdy jeszcze nie zosta³ wprowadzony. Tego rodzaju umys³ by³by rzeczywicie podobny do ziemi i skazitelny, gdyby Bóg nie tchn¹³ w niego zdolnoci do prawdziwego ¿ycia,
gdy¿ w tym momencie zostaje stworzony, a wiêc nie ukszta³towany,
jako dusza, i to nie bezczynna ani nie pozbawiona wra¿eñ, ale myl¹-

Philo, De opificio mundi 134, Oeuvres 1, 230, t³um. Joachimowicz, I, s. 69; R.P.C. Kannengiesser, Philon et les Pères sur la double creation de lhomme [w:] Actes du Colloque sur
Philon dAlexandrie, Paris 1967, s. 277-296.
54
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ca i pulsuj¹ca naprawdê ¿yciem, jak jest powiedziane: «sta³ siê cz³owiek istot¹ ¿yj¹c¹» (Rdz 2,7)55.
Tylko wiêc cz³owiek niebieski zosta³ stworzony i odwzorowany na
podobieñstwo Boga, cz³owiek za ziemski nie jest ju¿ dzie³em samego
Artysty-Boga.
Ze wszystkich powy¿szych wypowiedzi Filona na temat terminu
ekën lub wyra¿enia kat ekÒna wynika, ¿e pierwszorzêdnym obrazem
Boga jest wed³ug niego tylko Logos, który jest równoczenie narzêdziem do stworzenia wiata. Filon znajdowa³ siê tu niew¹tpliwie pod
przemo¿nym wp³ywem Platona oraz jego rozumienia obrazu, i na nim
te¿ budowa³ swoje rozumienie wyra¿enia kat ekÒna. Dla Platona ca³y
wiat zmys³owy by³ obrazem idei, dla Filona równie¿ wiat widzialny
jest obrazem Idei-Logosu, jako reprezentanta wszystkich idei, bêd¹cego znów doskona³ym obrazem Boga, który dla niego jest prawzorem
i archetypem (par£deigma, ¢rctupoj). Logos objawia widzialnemu wiatu Boga, przekazuje mu obraz Boga, jest dla niego cieniem lub obrazem Boga, a dla bytów stworzonych równie¿ obrazem, archetypem.
Logos i wiat rozumu-idei s¹ qe a ekèn, wiat za zmys³owy tylko 
m mhma qe aj ekÒnoj. Logos jak rozumny twórca stwarza wiat widzialny, jest dla niego pieczêci¹, która odciska sw¹ formê na ka¿dym z bytów56; wiat stworzony przez niego, jest przez niego przenikany i zamieszkiwany, w czym siê niew¹tpliwie przejawia równie¿ wp³yw stoicyzmu. Ponadto Filon u¿ywa niekiedy terminu pieczêæ (sfr£gij) jako
ekwiwalentu obraz. I tak Logos nazywany jest pieczêci¹ archetypiczn¹57, pieczêci¹ ca³oci58 lub pieczêci¹ oryginaln¹, której kopi¹ jest rozumny niebiañski cz³owiek59.
W konsekwencji powy¿szych za³o¿eñ cz³owiek wed³ug Filona nie
jest bezporednim obrazem Boga, bo jest nim tylko Logos, ale jest on
stworzony na bezporedni obraz Logosu. Cz³owiek jest obrazem Boga
o tyle, o ile jest czêci¹ wiata widzialnego, który jest m mhma wiata
rozumnego  Logosu60.
Filon przyjmuje nastêpnie, jak zaznaczalimy, stworzenie podPhilo, Legum allegoriae I 31-32, Oeuvres 2, 54-56, t³um. Joachimowicz, I s. 92-93.
Philo, De fuga et inventione 12, Oeuvres 17, 108; zob. wy¿ej n. 47; Crouzel, Théologie
de limage de Dieu chez Origène, s. 53; Altmann, Homo imago Dei, s. 240-241.
57
Por. Philo, De opificio mundi 25.
58
Por. Philo, De mutatione nominum 135.
59
Por. Philo, Quaestiones et solutiones in Genesin I 4; zob. Altmann, Homo imago Dei,
s. 241.
60
Por. Philo, Quod deterius 79-90.
55
56

STANIS£AW LONGOSZ

104

wójnego cz³owieka: cz³owieka niebieskiego i cz³owieka ziemskiego
oraz wskazuje na zachodz¹ce miêdzy nimi ró¿nice; pierwszy nie jest
ulepiony z prochu ziemi, ale otrzymuje charakter obrazu Bo¿ego (kat
ekÒna tetupw= sqai Qeoà), drugi za jest pl£sma, a nie gnnhma, jak pierwszy61. Tylko cz³owiek drugi, ukszta³towany z prochu ziemi, ma seks,
w przeciwieñstwie do pierwszego niebieskiego, stworzonego na obraz
Boga i nie bêd¹cego ani mê¿czyzn¹ ani kobiet¹. Filon zdaje siê przy
tym nie znaæ pojêcia stworzenia ex nihilo wiata widzialnego, ale suponuje jak¹ wczeniej istniej¹c¹ pramateriê na kszta³t morza oraz akcjê Stwórcy na wzór demiurga w platoñskim Timajosie, choæ w niektórych swoich enigmatycznych wypowiedziach zdaje siê równie¿ dopuszczaæ stworzenie z niczego62; byty rozumne s¹ jednak stwarzane
przez Boga bez tej pramaterii63.
Filoñska koncepcja obrazu zawiera w sobie kilka nowoci64, które
przejmie póniej neoplatonizm. Najpierw obraz wed³ug Filona jest
umieszczony w samej duszy: rzeczywistoæ duchowa  dusza lub Logos jest po raz pierwszy obrazem innej rzeczywistoci duchowej  Logosu lub Boga. Nastêpnie nie ca³a dusza jest w obrazie Boga, ale tylko
jej czêæ wy¿sza  noàj. Bóg jest oczywicie archetypem natury rozumnej, ale nazwa imitacji i obrazu nie przys³uguje ca³emu z³o¿eniu duszy i cia³a (tÕ difu¥j zîon), ale tylko jego wy¿szemu aspektowi (eÉdoj) 
duszy, noàj i lÒgoj65. Filon wreszcie wskazuje na dynamiczny charakter obrazu: cz³owiek otrzymuje go przy swoim narodzeniu, ale nie
w stanie doskona³ym, który by³ stanem pierwszego cz³owieka  trzeba go wiêc coraz bardziej doskonaliæ. Obraz Bo¿y nie jest tylko punktem wyjcia, ale celem ¿ycia ludzkiego. To rozum  obraz Bo¿y wzbudza pragnienie bezporedniego poznawania wiata widzialnego oraz
æwiczenia siê w cnotach i doskona³oci66; jest on darem, który poci¹ga
do Tego, który go da³. Celowo przypomnielimy stosunkowo obszernie naukê Filona o obrazie, bo wp³ynê³a ona w zasadniczy sposób na
póniejsze pogl¹dy na ten temat Ojców Kocio³a, wywodz¹cych siê
zw³aszcza ze rodowiska aleksandryjskiego.

Por. Willms, EIKQN, s. 63.
Por. Philo, De somniis I 76; Bréhier, Les idées philosophiques, s. 81.
63
Por. Philo, De ebrietate 61; Quaestiones in Genesin IV 160, 369; Crouzel, Théologie de
limage de Dieu chez Origène, s. 55.
64
Por. Crouzel, Théologie de limage de Dieu chez Origène, s. 55-57.
65
Por. Philo, Quod deterius 83.
66
Por. Philo, De opificio mundi 69-72.
61
62
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III. OBRAZ BO¯Y W LITERATURZE PATRYSTYCZNEJ
Ju¿ naprzód mo¿na przewidzieæ, ¿e wyra¿enie na obraz Bo¿y (kat
ekÒna Qeoà) bêdzie od pocz¹tku czêsto powtarzane i interpretowane
zarówno w komentarzach biblijnych, jak i ró¿nych traktatach teologicznych literatury patrystycznej. Przypomnimy teraz jego treæ
w najstarszych pismach chrzecijañskich, najpierw u Ojców Apostolskich, u apologetów i u gnostyków, a nastêpnie u pierwszych teologów:
Ireneusza z Lyonu i Klemensa z Aleksandrii w II wieku67.
1. U Ojców Apostolskich
W pismach Ojców Apostolskich termin ekèn wystêpuje 5 razy68,
w tym 3-krotnie w znanym cytacie biblijnym: Uczyñmy cz³owieka na
obraz i podobieñstwo nasze (Rdz 1,26). Ju¿ papie¿ Klemens Rzymski
(92-101) w swoim Licie do Koryntian podkrela³ ok. 96/98 roku godnoæ i wielkoæ cz³owieka, którego Bóg w³asnymi wiêtymi rêkami
zechcia³ ukszta³towaæ jako odbicie swego obrazu:
Nadto za wszystko swymi wiêtymi i nieskalanymi rêkami jako
odbicie w³asnego obrazu ukszta³towa³ cz³owieka jako istotê najdoskonalsz¹ i najwy¿sz¹ (taj eraj ka ¢mèmoij cersn plasen tÁj autoà
ekÒnoj caraktÁra). Tak bowiem mówi Bóg: «Uczyñmy cz³owieka na
nasz obraz i nasze podobieñstwo. I stworzy³ Bóg cz³owieka, stworzy³
mê¿czyznê i niewiastê» (Rdz 1,26-27)69.
Papie¿ w sposób antropomorficzny przypomina swoim adresatom
o ich godnoci, ¿e Bóg w³asnymi rêkami ukszta³towa³ wiat, w tym
i cz³owieka, nawi¹zuj¹c przez to przede wszystkim do tradycji biblijnej, zarówno do Rdz 2,7, gdzie jest mowa o ulepieniu Adama, jak i do
Psalmów (Ps 8,7; 18,2; 27,5; 91,5; 101,26), gdzie stworzenia nazwane s¹
dzie³ami r¹k Bo¿ych. Autor nie pisze, ¿e Bóg ukszta³towa³ cz³owieka
na swój obraz, ale jako odbicie swojego obrazu, którym jest Logos,
67
Por. A. Struker, Die Gottebendlichkeit des Menschen in der christlichen Literatur der
ersten zwei Jahrhunderte, Münster 1913; J. Gross, La divinisation du chrétien daprès les
Pères grecs, Paris 1938; A. Heitmann, Imitatio Dei: die ethische Nachahmung Gottes nach
der Väterlehre der zwei ersten Jahrhunderte, Rom 1940; Crouzel, Théologie de limage de
Dieu chez Origène, s. 63-70; P. Schwanz, Imago Dei als christologisch-anthropologisches Problem in der Geschichte der Alten Kirche von Paulus bis Clemens von Alexandrien, Halle 1970.
68
Por. E.J. Goodspeed, Index patristicus sive clavis Patrum Apostolicorum operum,
Leipzig 1907, 66.
69
Clemens Romanus, Epistula ad Corinthios 33, 4-5, SCh 167, 154, t³um. A. widerkówna, BOK 10, Kraków 1998, 65; por. Wilson, The early history of the exegesis of Gen. 1, 26,
s. 426.
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czyli zgodnie z interpretacj¹ ¿ydowsk¹, wyra¿on¹ m.in. przez Filona,
jako odbicie Logosu, na poparcie czego przytacza klasyczny, aczkolwiek skrócony cytat biblijny, w innym miejscu tego listu (36,2) identyfikuj¹c Jezusa Chrystusa z domylnym Logosem, który jest odblaskiem (¢paÚgasma) chwa³y Boga (Hbr 1,3), Klemens ukazuje, co cz³owiek zawdziêcza temu, ¿e jest ukszta³towany na Jego obraz70.
Drugim pismem Ojców Apostolskich, gdzie wystêpuje wyra¿enie
obraz Bo¿y jest List Pseudo-Barnaby. Jego autor dwukrotnie cytuje
znane zdanie Rdz 1,26 z wystêpuj¹cym w nim wyra¿eniem na nasz
obraz (kat ekÒna [...] ¹mîn): raz dla podkrelenia, ¿e sam Chrystus Pan,
W³adca ca³ego wiata, z którym naradza³ siê Bóg Ojciec przy stworzeniu cz³owieka, zgodzi³ siê za nas cierpieæ71, a drugi raz dla przypomnienia, ¿e s³owa te odnosz¹ siê równie¿ do nas72. W obydwóch tych
miejscach czasownikowi uczyñmy autor po raz pierwszy w egzegezie
chrzecijañskiej nadaje charakter trynitarny.
Wreszcie w swoim Licie do Filipian w. Polikarp nazywa skazanych na mieræ mêczenników ¿ywymi wizerunkami prawdziwej mi³oci (t¦ mim»mata tÁj ¢lhqoàj ¢g£phj) oraz dziêkuje adresatom za ich
przyjêcie, goszczenie i odprowadzanie, maj¹c zapewne na myli transportowanego do Rzymu na egzekucjê w. Ignacego Antiocheñskiego
i jego towarzyszy  prawdziwych naladowców Chrystusa73. W pozosta³ych pismach Ojców Apostolskich (Didache, Listy w. Ignacego Antiocheñskiego, Pasterz Hermasa) nie ma ju¿ ¿adnych wzmianek o obrazie Bo¿ym ani te¿ zwi¹zanego z tym cytatu Rdz 1,26.

70
Por. Clemens Romanus, Epistula ad Corinthios 36, 2, SCh 167, 160, BOK 10, s. 67:
W Nim widzimy odbicie najczystszego i pe³nego majestatu oblicza Boga, przez Niego otwar³y siê oczy naszego serca, przez Niego nasz umys³, niepojêty i ciemny, rozpromieni³ siê wiat³em, przez Niego Pan zechcia³ nam daæ przedsmak niemiertelnego poznania. On «jest odblaskiem Jego chwa³y».
71
Por. Epistula Ps-Barnabae 5, 5, SCh 172, 108, t³um. A. widerkówna, BOK 10, 183: Pan
zgodzi³ siê cierpieæ za nas, chocia¿ jest w³adc¹ wiata ca³ego i chocia¿ to do Niego rzek³ Bóg
przy stworzeniu wiata: «Uczyñmy cz³owieka na nasz obraz i podobieñstwo».
72
Por. tam¿e 6, 12, SCh 172, 124, BOK 10, 185: O nas to bowiem mówi Pismo, kiedy Bóg
przemawia do Syna: «Uczyñmy cz³owieka na obraz i podobieñstwo nasze; zob. Wilson, The
early history of the exegesis of Gen. 1, 26, s. 426-427.
73
Por. Polycarpus, Epistula ad Philippenses 1, 1, SCh 10bis, 176, t³um. A. widerkówna,
BOK 10, 156: Wespó³ z wami uradowa³em siê wielce w Panu naszym Jezusie Chrystusie, ¿ecie mieli okazjê przyj¹æ u siebie te ¿ywe wizerunki prawdziwej mi³oci i odprowadziæ ich
w dalsz¹ drogê, [gdy odchodzili] spêtani wiêtymi wiêzami, które s¹ diademem królewskim
prawdziwych wybrañców naszego Boga i Pana.
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2. U apologetów chrzecijañskich
Tak¿e greccy apologeci chrzecijañscy II wieku przy prezentowaniu nauki chrzecijañskiej czêsto podkrelali, ¿e cz³owiek stworzony
zosta³ na obraz Bo¿y, oraz ¿e od Boga otrzyma³ rozum, duszê niemierteln¹ i przeznaczenie do ¿ycia wiecznego. Rzecz jednak ciekawa, ¿e
ma³o który z nich (tylko Justyn i Teofil z Antiochii) przytacza³ na poparcie tej nauki klasyczny tekst Rdz 1,26; byæ mo¿e uwa¿ali, ¿e tego
rodzaju argumentacja biblijna nie przekona pogañskich adresatów.
I tak Atenagoras z Aten w apologii skierowanej ok. 177 roku do
cesarza Marka Aureliusza uczy, ¿e cz³owiek zosta³ przemylnie stworzony przez Boga, przyozdobiony obrazem Stwórcy i rozumem oraz
przeznaczony do ¿ycia wiecznego:
Cz³owiek zosta³ doskonale uformowany przez Stwórcê w zakresie
naturalnego prawa urodzin, które jest jedno i wspólne dla wszystkich,
w zakresie fizycznej budowy, nie przekraczaj¹cej prawa w nim zawartego, oraz w zakresie kresu ¿ycia, który jest jednakowy i wspólny dla
wszystkich74. Bóg nie stworzy³ nas niedbale, jak owce czy juczne zwierzêta, bymy mieli zgin¹æ i zostaæ unicestwieni75. [...] Tym za którzy
nosz¹ w sobie obraz Stwórcy (n autoj ¢galmatoforoàsi tÕn poiht¾n),
którzy otrzymali w udziale rozum i zdolnoæ rozumnej oceny, Stworzyciel udzieli³ wiecznego ¿ycia76.
To w³anie stworzenie na obraz Bo¿y (choæ autor nie u¿y³ tu terminu ekèn, ani nie przytoczy³ bezporednio Rdz 1,26, ale czyni to domylnie) gwarantuje cz³owiekowi posiadanie rozumu oraz zdolnoæ
odró¿niania dobra od z³a, a w dalszej konsekwencji  przeznaczenie
do ¿ycia wiecznego; tym za Stworzycielem, na którego obraz cz³owiek
zosta³ ukszta³towany, nie wydaje siê byæ sam Bóg (Qeo /j), ale zgodnie
z tradycj¹  Logos (tu Poiht»j).
W innym apologetycznym pimie  Licie do Diogneta, anonimowy autor w odpowiedzi na zarzuty stawiane chrzecijanom, przy prezentowaniu, co Bóg z mi³oci uczyni³ dla ludzi, zaznacza równie¿, ¿e
nawet ukszta³towa³ ich na swój w³asny obraz (oÛj k tÁj d aj ekÒnoj
plase) czyni¹c znów tylko aluzjê do Rdz 1,26:

74
Athenagoras, Legatio pro christianis 25, 4, SCh 379, 168, t³um. S. Kalinkowski: Atenagoras z Aten, Proba za chrzecijanami. O zmartwychwstaniu umar³ych, Warszawa 1985, 65.
75
Tam¿e 31, 4, SCh 379, 192, Kalinkowski s. 74.
76
Athenagoras, De resurrectione 12, 6, SCh 379, 262, Kalinkowski s. 98; por. Schwanz,
Imago Dei, s. 91, 96, 99.
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Bóg bowiem umi³owa³ ludzi, dla nich stworzy³ wiat, im podda³
wszystko co jest na ziemi, ich obdarzy³ myl¹ i rozumem, im tylko pozwoli³ spogl¹daæ w górê ku niebu, ich to ukszta³towa³ na swój obraz,
im pos³a³ swego Syna Jednorodzonego, im równie¿ obieca³ królestwo
niebieskie i da je tym, którzy Go mi³uj¹77.
Równie¿ i w tym przypadku wszystkie wyliczone dobrodziejstwa,
którymi Bóg obdarzy³ cz³owieka, zwi¹zane s¹ w jaki sposób ze stworzeniem go na obraz Bo¿y.
Najwybitniejszy za z greckich apologetów chrzecijañskich w.
Justyn (100-167) w swej apologii skierowanej ok. 155 roku do cesarza
Antonina Piusa, mimo i¿ mówi³ o stworzeniu wiata z bezkszta³tnej
materii oraz cz³owieka przez Boga i przeznaczeniu go do ¿ycia wiecznego78, nie zaznaczy³, ¿e ten drugi stworzony zosta³ na obraz Bo¿y
i nie przytoczy³ tekstu Rdz 1,26, choæ to pismo skierowane do pogan
zawiera w sobie wiele innych cytatów biblijnych.
W drugiej natomiast póniejszej apologii skierowanej do ¿ydów,
Dialogu z ¿ydem Tryfonem Justyn przytacza jeden raz wed³ug Septuaginty79 tekst Rdz 1,26-27 oraz czyni aluzjê do Rdz 2,7. Nie czyni tego
jednak, by uczyæ o stworzeniu cz³owieka na obraz i podobieñstwo
Bo¿e, ale by wykazaæ, ¿e w formule uczyñmy Bóg Ojciec zwraca siê,
podobnie jak to by³o w Licie Pseudo-Barnaby80, do S³owa Bo¿ego,
a nie sam do Siebie lub stworzonych ju¿ ¿ywio³ów, jak to przyjmowa³y niektóre wspó³czesne mu szko³y rabinackie:
Zupe³nie to samo powiedzia³o S³owo Bo¿e (Qeoà lÒgoj) równie¿
przez Moj¿esza, kiedy zaznacza, ¿e Ten, którego da³o poznaæ jako

77
Epistula ad Diognetum 10, 2, SCh 33bis, 76, t³um. A. widerkówna, BOK 10, 345-346;
por. Schwanz, Imago Dei, s. 91, 93, 95, 97.
78
Por. Justinus, Apologia I 10, 2-4, PG 6, 340C-341A, t³um. L. Misiarczyk, BOK 24, Kraków 2004, s. 212-213: Pouczono nas jeszcze, ¿e ten¿e Bóg na pocz¹tku w swojej dobroci z materii bezkszta³tnej (x ¢mÒrfou Ûlhj) stworzy³ wszystko, co istnieje w³anie dla ludzi. Otrzymalimy równie¿ naukê, ¿e jeli ludzie dziêki swoim czynom stan¹ siê sami godni jego zamys³u, wtedy dost¹pi¹ z Nim ¿ycia i królowania oraz stan¹ siê niemiertelni i niepoddani
cierpieniom. Jak bowiem na pocz¹tku stworzy³ On tych, którzy nie istnieli, tak równie¿ On
sam, jestemy przekonani, obdarzy niemiertelnoci¹ i wspólnot¹ ze sob¹ tych, którzy zbli¿aj¹ siê do niego i czyni¹ to, co jest Mu mi³e. Pocz¹tek bowiem naszego istnienia nie od nas
zale¿a³; tam¿e 59, 5, PG 6, 416C, t³um. Misiarczyk, s. 249: Tak wiêc moc¹ Logosu Bo¿ego
z owej wspomnianej materii, o której powiedzia³ Moj¿esz, Bóg stworzy³ wszechwiat. Tego
samego przecie¿ naucza³ Platon, i inni, którzy te rzeczy g³osili, jak równie¿ i my, o czym wy
tak¿e mo¿ecie siê przekona.
79
Por. J. Smith Sibinga, The Old Testament Text of Justin: I. The Pentateuch, Leiden
1963, s. 17.
80
Por. wy¿ej n. 71-72.
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Boga, w tym samym znaczeniu mówi tak¿e o stworzeniu cz³owieka
(p tÁj poih/sewj toà ¢nqrèpou), a mówi w taki oto sposób: «Uczyñmy
cz³owieka na nasze wyobra¿enie i podobieñstwo. I niech panuje nad
rybami morskimi [...]. I uczyni³ Bóg cz³owieka, na wyobra¿enie Bo¿e
go uczyni³, mê¿czyzn¹ i niewiast¹ uczyni³ ich». Moglibycie zmieniæ
s³owa, co dopiero przytoczone i powiedzieæ; jak wam mówi¹ wasi nauczyciele, ¿e albo Bóg rzek³: «uczyñmy» sam do Siebie, tak samo jak
i my czêsto sami do siebie mówimy: «Uczyñmy», gdy siê do jakiego
czynu zabieramy; albo ¿e Bóg powiedzia³: «Uczyñmy», zwracaj¹c siê
do ¿ywio³ów, to znaczy do ziemi i do innych rzeczy, z których cz³owiek,
jak wiemy, powsta³81 [...]. Tworzywo, które w postaci Adama (tÕ
pl£sma, Ó plasen Ð QeÕj) wysz³o z r¹k Bo¿ych [...] sta³o siê «domem»
tchnienia Bo¿ego82.
Justynowi nie chodzi tu o aspekt antropologiczny83, ale teologiczny  ¿e w stworzeniu cz³owieka uczestniczy³ z Bogiem Byt poredni,
jak to przyjmowa³ Filon i niektórzy wspó³czeni mu rabini, Logos
Bo¿y, którego apologeta identyfikuje z Synem Bo¿ym  istniej¹cym od
wieków Chrystusem, który by³ modelem, wed³ug którego cz³owiek
zosta³ stworzony84.
O wielkiej godnoci i wyró¿nieniu cz³owieka wród stworzeñ przez
fakt ukszta³towania na obraz Boga Jego rêkami, mówi ju¿ wyranie
z przytoczeniem zwi¹zanego z tym klasycznego tekstu biblijnego Rdz
1,26 Teofil z Antiochii:
Jeli chodzi natomiast o stworzenie cz³owieka, to jego wspania³oæ
nie mo¿e byæ wrêcz wyra¿ona przez cz³owieka, a nawet Pismo wiête
opisuje to wydarzenie bardzo syntetycznie. Gdy bowiem Bóg mówi:
«Uczyñmy cz³owieka na nasz obraz i podobieñstwo» (Rdz 1,26), najpierw ukazuje godnoæ cz³owieka. Bo gdy Bóg stworzy³ wszystko inne
przez swój Logos, uzna³ to wszystko niejako za akcydentalne, jedynie
stworzenie cz³owieka uzna³ za dzie³o godne swych r¹k. Co wiêcej, widzimy, ¿e Bóg mówi tak, jakby potrzebowa³ pomocy do stworzenia
cz³owieka: «Uczyñmy cz³owieka na obraz i podobieñstwo». Do nikogo
81
Justinus, Dialogus cum Judaeo Tryphone 62, 1-2, PG 6, 617AB, t³um. A. Lisiecki, POK
4, 209-210.
82
Tam¿e 40, 1, PG 6, 561C, POK 4, 165.
83
Por. J.J. Ayan Calvo, Antropologia de San Justino, Cordoba 1988.
84
Por. Schwanz, Imago Dei, s. 92, 94, 97, 102; N.J. Torchia, Theories of creation in the
second Century apologists and their Middle Platonic background, Studia Patristica 26
(1993) 192-195, spec. 193-194, 198; Misiarczyk, Il midrash nel Dialogo di Giustino martire,
159-165; Fossum, Gen 1, 26 and 2, 7, s. 228-229.
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za innego nie rzek³: «Uczyñmy», tylko do swego Logosu i swojej M¹droci85.
I w tym wypadku, zgodnie z ówczesn¹ tradycj¹ egzegetyczn¹, Bóg
stwarza cz³owieka przez swój Logos i w³asnymi rêkami (Rdz 2,7),
postaciami za, z którymi przed jego stworzeniem siê naradza (uczyñmy), jest w³anie Jego Logos i Jego M¹droæ86. Apologeta ten jednak
od¿egnuje siê od platonizmu i pogl¹dów w. Justyna, wed³ug których
Bóg stworzy³ wiat i cz³owieka z jakiej pramaterii, bo to, jego zdaniem, uw³acza³oby Bogu jako Najwy¿szemu Stwórcy, moc bowiem
Najwy¿szego Stwórcy objawia siê w tym, ¿e wszystko czego chce, stwarza z niczego; zrobiæ co z czego, z jakiej materii, potrafi i cz³owiek,
ale swemu dzie³u nie mo¿e daæ ani rozumu ani zmys³ów:
Có¿ wiêc wielkiego by³oby, gdyby Bóg stworzy³ wszechwiat z istniej¹cej wczeniej materii? Podobnie przecie¿ cz³owiek-rzemielnik,
gdy otrzyma od kogo materia³, czyni z niego cokolwiek chce. Moc
Boga natomiast w tym siê objawia, ¿e «z niebytu» (2 Mch 7, 28) czyni,
co zechce, tak jak np. zdolnoæ udzielenia ¿ycia albo wprawienia
w ruch nie nale¿y do nikogo innego, jak tylko do Boga. Cz³owiek bowiem tworzy obraz, lecz swemu dzie³u nie mo¿e daæ rozumu, oddechu
ani zmys³ów. Bóg natomiast posiada moc wy¿sz¹ od cz³owieka, dlatego swoje stworzenie wyposa¿a w rozum, zdolnoæ oddychania i odczuwania. W tym wiêc wszystkim Bóg potê¿niejszy jest od cz³owieka dlatego, ¿e posiada moc stwarzania z nicoci i rzeczywicie stworzy³ to,
co istnieje, jak chcia³ i w sposób, w jaki chcia³87.
Teofil, jak widaæ, wraca do autentycznego chrzecijañskiego pojêcia stworzenia z niczego, które jest owocem niezale¿nej chrzecijañskiej filozofii, wyros³ym na pierwotnych pogl¹dach Biblii (Rdz 1,1;
2 Mch 7,28), ró¿nych od póniejszych nasyconych ju¿ hellenizmem
i przyjmuj¹cych stworzenie wiata z bezw³adnej materii (Mdr 11,17)88.
Równie¿ inny apologeta Tacjan Syryjczyk, zdecydowany przeciwnik kultury helleñskiej, w swojej Mowie przeciw Grekom przyjmowa³
stworzenie cz³owieka na obraz i podobieñstwo Bo¿e z pramaterii za
85
Theophilus Antiochenus, Ad Autolycum II 18, 1-2, SCh 20, 144, PG 6, 1081AB, t³um.
L. Misiarczyk, BOK 24, 416.
86
Por. Philo, De opificio mundi 24, 72-74; zob. wy¿ej n. 69.
87
Theophilus, Ad Autolycum II 4, 7-9, PG 6, 1052B-1053A, t³um. L. Misiarczyk, BOK 24,
400.
88
Por. Torchia, Theories of creation, s. 195-196 i 199; Schwanz, Imago Dei, s. 91, 94, 95,
96-97, 110-111; C. Hyers, The meaning of creation. Genesis and modern science, Atlanta
1984, s. 65.
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porednictwem Logosu, bez cytowania jednak tekstu Rdz 1,26. To Logos zrodzony na pocz¹tku, zrodzi³ póniej ten nasz wiat, stwarzaj¹c
najpierw sam z siebie konieczn¹ materiê89. Z tej¿e materii stworzony
zosta³ cz³owiek na obraz Bo¿y90 (Ð m¥n kat ekÒna toà Qeoà gegwno/j)
przez Bo¿y Logos. Wskutek tego cz³owiek nie jest tylko zdolnym do
mylenia zwierzêciem rozumnym, ale obrazem i podobieñstwem
Boga, przez co przekracza on ramy swego cz³owieczeñstwa i zbli¿a siê
do Boga:
Cz³owiek nie jest przecie¿, jak s¹dz¹ filozofowie [...] tylko zwierzêciem rozumnym, zdolnym do mylenia i poznania (sti g¦r ¥nqrwpoj,
oÙc [...] zîon logikÒn, noà ka pist»mhj dektikÒn), lecz jedynie cz³owiek
jest obrazem i podobieñstwem Boga (mÒnoj d¥ ¥nqrwpoj ekën Ðmo wsij
toà Qeoà). Mam za na myli cz³owieka jako kogo, kto czyni nie tylko
rzeczy podobne zwierzêtom, ale kogo, kto niejako przekracza swoje
cz³owieczeñstwo i zbli¿a siê do Boga91.
Widaæ z powy¿szej wypowiedzi, ¿e cz³owiek jest tu, wed³ug Tacjana odró¿niaj¹cego cz³owieka od zwierz¹t, nie tylko stworzony na obraz i podobieñstwo Bo¿e, ale wprost zdefiniowany i nazwany obrazem
i podobieñstwem Bo¿ym, obrazem nie bêd¹cym dusz¹, ale duchem,
który jest dany tylko ¿yj¹cym sprawiedliwie92. Fakt ten sprawia, ¿e
cz³owiek staje siê w pewnym sensie obrazem niemiertelnoci i w jaki sposób uczestniczy w ¿yciu samego Boga:
Logos niebiañski [...] na podobieñstwo obrazu Ojca, który go zrodzi³, uczyni³ równie¿ cz³owieka niemiertelnym (ekÒna tÁj ¢qanas aj
tÕn ¥nqrwpon po hsen), aby skoro niezniszczalnoæ przynale¿y tylko
Bogu, równie¿ cz³owiek by³ niemiertelny i posiada³ przynajmniej czêciowy udzia³ w ¿yciu samego Boga93.
Niebiañski wiêc Logos uczyni³ cz³owieka obrazem niemiertelnoci na podobieñstwo rodz¹cego go Ojca (kat¦ t¾n toà genn»santoj aÙtÕn
Tatianus, Oratio adversus Graecos 5,6, PG 6,817A, t³um. L. Misiarczyk, BOK 24, 316;
zob. Torchia, Theories of creation, s. 194-195 i 199; Schwanz, Imago Dei, s. 91, 95, 97, 111,
114.
90
Tatianus, Oratio adversus Graecos 7, 5, PG 6, 821A, BOK 24, 318.
91
Tam¿e 15, 3, PG 6, 837AB, BOK 24, 327.
92
Por. tam¿e 12, 1 i 13, 5, PG 6, 829C i 836A, BOK 24, 323 i 326: My uznajemy istnienie
dwóch ró¿nych rodzajów duchów, jeden jest nazywany dusz¹, drugi natomiast wiêkszy od
duszy, obrazem i podobieñstwem Boga (tÕ d¥ mezon [...] Qeoà d¥ ekën ka Ðmo wsij). Obydwa
istnia³y w pierwszych ludziach, aby oni byli z jednej strony istotami materialnymi, z drugiej za ponadmaterialnymi [...]. Duch Boga bowiem nie przebywa ju¿ teraz we wszystkich
ludziach, ale zamieszkuje tylko w tych, którzy ¿yj¹ sprawiedliwie.
93
Tam¿e 7, 1, PG 6, 820BC, BOK 24, 317-318.
89
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PatrÕj m mhsin). Tacjan przyjmuje w cz³owieku dwa rodzaje ducha: jeden nazywany dusz¹, oraz drugi wiêkszy od niej  nazywany obrazem
i podobieñstwem Boga; obydwa istnia³y tylko w pierwszym cz³owieku, który by³ zarówno materialny (ØlikÒj), jak i ponadmaterialny
(¢nèteroj tÁj Ûlhj). Po upadku cz³owiek, który by³ stworzony na obraz
i podobieñstwo Boga, sta³ siê miertelny, gdy oddali³ siê od niego ten
wiêkszy Duch (dunatèteron pneu=ma)94. Jeli za chodzi o dalsze relacje
miêdzy dusz¹ a tym wiêkszym Duchem, to wed³ug Tacjana, dusza
sama z siebie nie jest niemiertelna, ale miertelna; mo¿e jednak nie
umrzeæ. Umiera za i niszczeje wraz z cia³em, jeli nie zna prawdy [...].
Jeli natomiast znowu zdobêdzie poznanie Boga, nie umiera, choæ
przez krótki czas ulega rozk³adowi [...]. Dusza nie podtrzymuje Ducha,
ale to w³anie On j¹ utrzymuje w istnieniu [...]. Jeli dusza dzia³a tylko sama, ci¹gnie w dó³ do materii i umiera wraz z cia³em, gdy natomiast utworzy wiê z Duchem Boga, nie jest ju¿ bez pomocy, ale tam
gdzie sam Duch j¹ prowadzi95. W powy¿szych stwierdzeniach zarysowuje siê zale¿ny od poznania Boga dynamiczny charakter obrazu Bo¿ego: cz³owiek owiecony poznaniem prawdy, odradza siê na podobieñstwo Logosu96. Ponadto niektórzy badacze (np. Wellmann) sugeruj¹, ¿e powy¿sze rozró¿nienie Tacjana, i¿ obraz Bo¿y w cz³owieku nie
dotyczy jego duszy, ale ducha, mog³o póniej wp³yn¹æ na Orygenesa,
u którego obraz ten nie dotyczy³ ducha, ale rozumu cz³owieka, czemu
znów inni (R.M. Grant) zaprzeczaj¹ stwierdzaj¹c, ¿e Tacjan zgodny jest
w tym wzglêdzie raczej z Celsusem ni¿ Orygenesem97.
Na zakoñczenie omawiania Bo¿ego obrazu w cz³owieku u apologetów greckich wypada jeszcze dodaæ kilka s³ów o Melitonie z Sardes,
w którym Orygenes widzia³ g³ównego przedstawiciela antropomorfizmu98. Mia³ on przyjmowaæ cielesnego Boga z dwóch powodów: z racji
94
Por. tam¿e 7, 5, PG 6, 821A, BOK 24, 318: I tak oto cz³owiek, który zosta³ stworzony na
obraz Boga, gdy oddali³ siê od niego najpotê¿niejszy Duch, sta³ siê miertelny; por. Wilson,
The early history of the exegesis of Gen. 1, 26, s. 427-428.
95
Tam¿e 13, 1-3, PG 6, 833AB, BOK 24, 325.
96
Por. tam¿e 5, 6, PG 6, 817A: oÛtw k£gw kat¦ t¾n toà logoà m mhsin ¢nagennhqej.
97
Por. Wilson, The early history of the exegesis of Gen. 1, 26, s. 427.
98
Origenes, Selecta in Genesim, PG 12, 93AB: Trzeba rozpatrzyæ, czego dotyczy wyra¿enie «na obraz»  cia³a czy duszy. Zobaczmy najpierw, jakich dowodów u¿ywaj¹ ci, którzy
pierwsze [cia³o] potwierdzaj¹, a nale¿y do nich Meliton, który pozostawi³ nawet po sobie
pisma stwierdzaj¹ce, ¿e Bóg ma cia³o (nsèmaton eÉnai tÕn QeÕn). Gdy odnajduj¹ wymienione cz³onki Boga, wskazuj¹ na oczy Boga patrz¹ce na ziemiê (Ps 100, 6), na jego uszy nastawione na modlitwy sprawiedliwych (Ps 33, 16), na usta Pana (Iz 1, 20), na Bo¿e ramiê, rêce,
stopy i palce, oraz szybko stwierdzaj¹, ¿e one o niczym innym nie wiadcz¹, jak tylko ¿e Bóg
ma kszta³t (t¾n morf¾n toà Qeoà). Jak¿eby bowiem, mówi¹, Bóg móg³ byæ widziany przez Abrahama, Moj¿esza i wiêtych, jeliby nie mia³ kszta³tu? Jeli za mia³ kszta³t, to jaki, jeli nie
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antropomorfizmów biblijnych przypisuj¹cych Bogu ludzkie cz³onki
i z racji teofanii suponuj¹cych, ¿e Bóg ma wygl¹d ludzki, choæ badacz
podobieñstwa Bo¿ego w cz³owieku w najstarszej literaturze chrzecijañskiej  A. Struker uwa¿a, ¿e antropomorfizm Melitona nie by³ a¿ tak
du¿y, jak to sugerowa³ Orygenes99. Zachowane fragmenty pism Melitona mówi¹ faktycznie tylko o przybraniu cia³a przez S³owo, a nie przez
Ojca100. Chodzi³oby wiêc tylko o chwilow¹ cielesnoæ przybieran¹ przez
Boga w czasie teofanii, które Meliton przypisywa³ Ojcu, a nie Synowi.
Cia³o cz³owieka by³oby zatem stworzone na obraz tego cia³a Boskiego,
a myl Melitona by³aby podobna do myli Ireneusza i Tertuliana, którzy widzieli w ciele ludzkim obraz tego cia³a, które Logos mia³ przybraæ
podczas swego wcielenia. Ta za koncepcja s³u¿y³a mu w polemice antygnostyckiej do podkrelenia godnoci cia³a101.
3. U gnostyków
Terminem ekèn pos³ugiwali siê tak¿e nierzadko prê¿ni w tym
okresie gnostycy, choæ w kosmogonii walentyñskiej pe³ni on mniejsz¹
rolê: jest on tu ograniczony przede wszystkim do wytwarzania wiata
zmys³owego, który z kolei jest dzie³em Demiurga  Boga ¿ydowskiego, a najwiêcej informacji na ten temat spotykamy w pismach w. Ireneusza i Klemensa Aleksandryjskiego. I tak eony w gnostyckiej Pleromie rozmna¿aj¹ siê przez rodzenie:
Wszystko, co pochodzi z sydzygii [= po³¹czenia], jest Plerom¹, natomiast to, co od jednego z tych elementów, jest obrazem102 [...]. Skoro

ludzki?  przytaczaj¹ tysi¹ce miejsc, w których wymienione s¹ cz³onki Bo¿e. Meliton mia³
faktycznie napisaæ traktat Per nswm£tou Qeoà (O wcielonym Bogu), jak o tym zaznacza Euzebiusz (Historia Ecclesiastica IV 26) i w. Hieronim (De viris illustribus 24) oraz wspomniany
przez Gennadiusza traktat Per toà nsèmaton eÉnai tÕn QeÕn (De ecclesiaticis dogmatibus 4).
99
Por. Struker, Die Gottebendlichkeit des Menschen, s. 39-42.
100
Por. Melito, De anima et corpore (fragment XIII prze³o¿ony z syryjskiego), wyd.
J. von Otto, Corpus apologetarum secundi saeculi IX, s. 419: Propterea Pater misit Filium
suum e coelo sine corpore, ut, postquam incarnatus esset in utero virginis et natus esset
homo, vivificaret hominem et colligeret membra eius, quae mors disperserat, quam hominem divideret; De cruce (fragment XIV), wyd. J. von Otto IX, s. 419-420: Propter haec venit ad nos, propter haec, quum sit incorporeus, corpus ex formatione nostra texuit sibi. Qui
agnus visus est, pastor mansit; qui servus reputatus est, dignitatem Filii non denegavit;
a Maria portatus, et Patre suo indutus; terram calcans, et coelum implens; puer apparens,
et aeternitatem naturae suae non fallens; corpus induens, et simplicitatem naturae suae divinae non coarctans.
101
Por. Crouzel, Théologie de limage de Dieu chez Origène, s. 63.
102
Clemens Alexandrinus, Stromata IV 90, 2, GCS 52, 287-288, t³um. J. Niemirska-Pliszczyñska: Klemens Aleksandryjski, Kobierce, I, Warszawa 1994, s. 346.
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jednoæ istnieje w Pleromie, ka¿dy z eonów ma swoj¹ w³asn¹ «pleromê»  swojego partnera. Mówi¹ oni, ¿e wszystko co pochodzi z tej pary,
jest «plerom¹», a to co pochodzi od jednego z nich [nazywaj¹] obrazem (Ósa d¥ ¢pÕ nÒj, ekÒnej). Oto dlaczego Teodot nazwa³ Chrystusa,
pochodz¹cego z myli M¹droci, obrazem pleromy (ekÒna toà Plhrèmatoj k£lesen)103.
Jedn¹ z charakterystycznych cech, zw³aszcza gnozy walentyñskiej,
jest mno¿enie obrazów. Obrazem kogo lub czego nazywany jest tam
czêsto, zarówno Demiurg, Achamot, Syn, anio³owie, cuda, cztery elementy, jak i Chrystus, a tak¿e niektóre eony:
[M¹droæ] wy³oni³a przede wszystkim Boga, Obraz Ojca (ekÒna toà
PatrÕj), za porednictwem którego uczyni³a Ona «niebo i ziemiê», byty
niebiañskie i ziemskie, te «po prawicy» i te «po lewicy» [= istoty psychiczne i hyliczne]. Ów [Demiurg], jako obraz Ojca [æj ekën toà Patro/j] sta³ siê Ojcem wy³aniaj¹c Chrystusa psychicznego, Obraz Syna
[Uoà ekÒna]. Nastêpnie [wy³oni³] Archanio³ów  obrazy eonów (aènwn
ekÒna); Anio³ów  obrazy Archanio³ów (¢gglwn ekÒna) z substancji
psychicznej i wietlistej104; [...] Nazywaj¹ oni [walentynianie] Demiurga Obrazem Jednorodzonego (ekÒna toà Monogenoàj). Oto dlaczego dzie³a Obrazu (ekÒnoj t¦ rga) s¹ nietrwa³e. St¹d te¿ pochodzi [twierdzenie], ¿e Pan przez zmar³ych, których wskrzesi³, uczyni³ obraz zmartwychwstania (ekÒna tÁj pneumatikÁj ¢nast£sewj) [...]105. Jezus znalaz³
Chrystusa [...], którego przepowiadali prorocy Prawa jako obraz
Zbawcy (Ônta ekÒna toà Swt»roj)106; Mówi¹, ¿e cztery elementy  ogieñ,
woda, ziemia i powietrze zosta³y wy³onione jako obraz wy¿szej Tetrady (imaginem esse emissam superioris Quaternationis)107.
Celowo zgromadzilimy wy¿ej kilka wypowiedzi, aby zobaczyæ, co
i w jakich kontekstach u gnostyków nazywane by³o obrazem.
Gnostycy pos³ugiwali siê tak¿e biblijnymi wyra¿eniami kat ekÒna
Qeoà i kaq Ðmo wsin, Ojcowie Kocio³a oskar¿ali ich jednak, ¿e czêsto

Clemens Alexandrinus, Excerpta ex Theodoto 32, 1-2, SCh 23, 128-130, t³um. P. Siejkowski, MT 22, Kraków 2001, 48-49; tam¿e 23, 2, SCh 23, 106, MT 22, 42: W obrazie Pocieszyciela (n tu/p% Parakl»tou) Pawe³ sta³ siê Aposto³em zmartwychwstania; tam¿e 33, 3, SCh
22, 132, MT 22, 49: Bowiem Pierworodny by³ najdoskonalszy, bêd¹c obrazem Ojca wszystkich rzeczy (tÚpoj toà PatrÕj tîn Ólwn).
104
Clemens Alexandrinus, Excerpta ex Theodoto 47, 2-3, SCh 23, 158, MT 22, 58.
105
Tam¿e 7, 5, SCh 23, 70, MT 22, 30; Irenaeus, Adversus haereses I 5, 2, SCh 264, 78.
106
Clemens Alexandrinus, Excerpta ex Theodoto 59, 2, SCh 23, 178, MT 22, 64.
107
Irenaeus, Adversus haereses I 17, 1, SCh 264, 266.
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przekrêcali lub fa³szowali sens Pisma wiêtego108, co odnosi³o siê równie¿ do Rdz 1,26-27 i Rdz 2,7. Choæ w pismach gnostyckich spotykamy wiele referencji i aluzji do tych tekstów w odniesieniu do cz³owieka, to b³êdem by³oby przyjmowaæ, ¿e ka¿dy ich passus, gdzie wystêpuj¹ wyra¿enia kat ekÒna lub kaq Ðmo wsin albo ich ³aciñskie
odpowiedniki, mo¿na uwa¿aæ za prawdziw¹ lub poprawn¹ aluzjê do
Biblii109. A oto cztery d³u¿sze klasyczne teksty, dotycz¹ce stworzenia
cz³owieka w wizji gnostyckiej, w której wystêpuj¹ interesuj¹ce nas
wyra¿enia:
Stworzy³ ich na obraz Boga (kat ekÒna Qeoà), stworzy³ ich mê¿czyzn¹ i kobiet¹, a jak mówi¹ walentynianie, [ludzie] s¹ najlepsz¹ emanacj¹ M¹droci. To, co mêskie, a pochodz¹ce [z tego ród³a] jest wybrane; za to, co ¿eñskie stanowi zbiór tego, co powo³ane. Nazywaj¹
oni to, co mêskie pierwiastkiem anielskim, za ¿eñskie  wy¿szym nasieniem110.
Wzi¹wszy mu³ ziemi, nie such¹ ziemiê, lecz cz¹stkê materii o z³o¿onej strukturze i ró¿norodnej, Demiurg uczyni³ duszê z ziemi, duszê
hyliczn¹, bezrozumn¹, wspó³istotn¹ zwierzêtom; uczyni³ cz³owieka na
obraz (kat ekÒna ¥nqrwpoj). Cz³owiek zatem jest [uczyniony] na podobieñstwo samego Demiurga (Ón ej toàton nefÚshsen), który tchn¹³
i zasia³ nasienie w jego poprzedniku, w którym te¿ za porednictwem
anio³ów z³o¿y³ co wspó³istotnego z sob¹ samym. W takim stopniu,
w jakim ów cz³owiek pozostaje niewidzialny i niematerialny, Demiurg
nazwa³ jego substancjê «tchnieniem ¿ycia», lecz równie¿ w takim stopniu  w jakim jest on ukszta³towany, sta³ siê «dusz¹ ¿yj¹c¹»111.
Pocz¹wszy od Adama, powsta³y trzy natury. Pierwsza bezrozumna, do której nale¿a³ Kain; druga  rozumna i sprawiedliwa,
z której powsta³ Abel; trzecia  pneumatyczna, a do niej nale¿a³ Set.
Zatem cz³owiek ziemski jest obrazem (Ð co^kÒj sti kat ekÒna Qeoà);
cz³owiek psychiczny  podobieñstwem Boga (Ð d¥ yucikÕj kaq Ðmo wsin Qeoà); a pneumatyk jest w³aciw¹ natur¹ Boga112.
108
Por. Irenaeus, Adversus haereses III 17, 4, SCh 211, 340: similia loquentes fidelibus
non solum dissimilia sapiunt, sed et contraria.
109
Por. Wilson, The early history of the exegesis of Gen. 1, 26, s. 428.
110
Clemens Alexandrinus, Excerpta ex Theodoto 21, 1-2, SCh 23, 98, MT 22, 40.
111
Tam¿e 50, 1-2, SCh 23, 162-164, MT 22, 59-60.
112
Tam¿e 54, 1-2, SCh 23, 170, MT 22, 61-62; por. Irenaeus, Adversus haereses I 18, 1,
SCh 264, 274: Nec non et formatum hominem secundum imaginem superioris Virtutis habere in se eam quae sit ab uno fonte virtutem; tam¿e I 18, 2, SCh 264, 278: Quidam autem
et alterum esse volunt qui secundum imaginem et similitudinem Dei factus est homo masculo-feminus, et hunc esse spiritalem, alterum autem qui ex terra plasmatus sit; gnostycy
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Jaldabaoth [= pierwszy z siedmiu archontów] rzek³ do mocy, które
przy nim by³y: «Chodcie, stwórzmy cz³owieka na obraz Bo¿y i nasze
podobieñstwo, aby jego odbicie sta³o siê dla nas wiat³oci¹».
I stworzyli moc¹ wzajemnych odpowiednich znaków, jakie by³y im
dane. Ka¿da z mocy da³a znak wed³ug postaci (tu/poj) obrazu (ekèn),
jak¹ ka¿dy zobaczy³ w swojej postaci psychicznej. Stworzy³ istotê
(ØpÒstasij) wed³ug obrazu pierwszego doskona³ego cz³owieka. I rzekli:
«Nazwijmy go Adamem, aby jego imiê sta³o siê dla nas moc¹ wiat³oci». I moce zaczê³y [stwarzaæ]113.
Nie jest naszym celem charakteryzowanie tu pe³nej antropologii
gnostyckiej, ale zwrócenie tylko uwagi na wa¿niejsze teksty, w których
wystêpuj¹ wyra¿enia kat ekÒna lub kaq Ðmo wsin w odniesieniu do
cz³owieka. Aktu stworzenia nie dokonywa³ w gnostycyzmie najwy¿szy
Bóg, ale ni¿sze moce, termin za obraz mia³ ró¿ne znaczenia semantyczne i zastosowania.
4. U Ireneusza
Nie trudno siê domyliæ, ¿e problemem Bo¿ego obrazu w cz³owieku bêdzie siê równie¿ zajmowa³ pierwszy teolog chrzecijañski  w.
Ireneusz (140-202), który wielokrotnie i w ró¿nych kontekstach komentowa³ lub czyni³ aluzjê do Rdz 1,26 lub 2,7, tworz¹c pierwsze zrêby chrzecijañskiej antropologii114. Wród ok. 40 mniej lub wiêcej wyranych cytatów lub aluzji do tych miejsc biblijnych, w pismach biskupa Lyonu (zw³aszcza w V ksiêdze jego Adversus haereses), raz tylko

na temat obrazu zob m.in. Crouzel, Théologie de limage de Dieu chez Origène, s. 63-64; Fossum, Gen. 1, 26 and 2, 7, s. 231-259; Wilson, The early history of the exegesis of Gen. 1, 26,
s. 428-431.
113
Apocryphon Joannis, NHC II 1, 15, 1, 1-10 lub Die gnostischen Schriften des koptischen Papyrus Berolinensis 8502, TU 60, ed. W.C. Till  H.M. Schencke, Berlin 1972, 136,
t³um. W. Myszor, l¹skie Studia Historyczno-Teologiczne 35 (2002) z. 1, 82; Fossum, Gen 1,
26 and 2, 7, s. 237-238.
114
Por. Y. de Andia, Homo vivens. Incorruptibilité et divinisation de lhomme selon
Irénée de Lyon, Paris 1986; B. Czêsz, Zwi¹zek Ducha wiêtego z Kocio³em w ujêciu w. Ireneusza, Poznañ 1991; J. Fantino, Lhomme image de Dieu chez saint Irénée, Paris 1986;
A. Orbe, Antropología de san Ireneo, Madrid 1969; ten¿e, Homo nuper factus, Gregorianum
46 (1965) 481-544; A. Rousseau, La doctrine de S. Irénée sur la préexistence du Fils de Dieu
dans Démonastration 43, Muséon 89 (1971) 5-42; ten¿e, Antropologie bipartite ou tripartite, w: SCh 406, 357-364 (Appendice I); ten¿e, Image et ressemblance de Dieu chez Irénée,
tam¿e ss. 365-371 (Appendice II); Crouzel, Théologie de limage de Dieu chez Origène, s. 6467; Wilson, The early history of the Exegesis of Gen. 1, 26, s. 431-432; Schwanz, Imago Dei,
s. 117-143; E. Peterson, Limagine di Dio in S. Ireneo, Scuola Cattolica 69 (1941) 46-54, lub
w j. franc. Vie Spirituelle 100 (1959) 584-594.
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Syn Bo¿y nazwany jest wprost obrazem Boga; nie chodzi tu o Logos
w jego preegzystencji, ale o Logos wcielony:
Obrazem Boga jest jego Syn i na jego obraz stworzony zosta³ cz³owiek. I dlatego w ostatnich czasach objawi³ siê, aby ten obraz ukazaæ
do siebie podobnym115.
W powy¿szym tekcie zaznaczone jest, jak widaæ, nie tylko, ¿e Syn
jest obrazem Boga, ale ¿e na ten obraz stworzony zosta³ cz³owiek oraz
¿e Syn (Obraz) Bo¿y po to siê wcieli³ i objawi³ na ziemi, aby cz³owieka
(obraz) uczyniæ do siebie podobnym. W tym, jak i w wielu innych miejscach Ireneusz podkrela rolê Syna Bo¿ego w stworzeniu cz³owieka:
On w nim uczestniczy jako wspó³twórca i model116. Samo za stworzenie nie jest, jak u gnostyków, dzie³em bytów ni¿szych lub anio³ów, ale
samej Trójcy wiêtej, poniewa¿ nikt poza Bogiem nie mo¿e uczyniæ
obrazu Bo¿ego. Tak¿e wezwanie Uczyñmy (Rdz 1,26) ma u niego interpretacjê trynitarn¹, któr¹ po raz pierwszy spotkalimy ju¿ u Pseudo-Barnaby i Justyna117: Ojciec zwraca siê do swego Syna jak do swego doradcy118 oraz do swej M¹droci, któr¹ nasz autor identyfikuje
z Duchem wiêtym. Te dwie Osoby s¹, jak ju¿ zaznacza³ Teofil z Antiochii, rêkami Bo¿ymi, którymi Bóg dokonuje stworzenia cz³owieka:
Cz³owiek bowiem jest mieszanin¹ duszy i cia³a, który zosta³
ukszta³towany na podobieñstwo Bo¿e, oraz uformowany przez Jego
rêce, to znaczy przez Syna i Ducha, do których powiedzia³: «Uczyñmy
cz³owieka»119.

115
Irenaeus, Demonstratio apostolicae praedicationis (Epideixis) 22, ed. A. Rousseau,
SCh 406, 114 w ³aciñskim i greckim: Imago autem Dei Filius est, cuius ad imaginem factus
est homo. Et propter hoc in novissimis temporibus adparuit, ut imaginem similem sibi
ostenderet = Ekën d¥ Qeoà Ð UÒj, oá kat ekÒna e)genh/se Ð ¥nqrwpoj. Ka di¦ toàto p sc£twn
tîn crÒnwn f£nh, na t¾n ekÒna Ðmo an autù ¢pode xV, oraz komentarz s. 256-261, t³um.
W. Myszor: Wyk³ad nauki apostolskiej, MT 7, Kraków 1997, s. 42.
116
Por. Irenaeus, Adversus haereses IV 7, 4, SCh 100, 462-464.
117
Por. wy¿ej 71-72 i 80-81.
118
Por. Irenaeus, Demonatratio apostolicae praedicationis 55, SCh 406, 162, t³um.
W. Myszor, MT 7, 71: Mówi, ¿e jest on «prawdziwym doradc¹» Ojca, przez co objawia, ¿e to
z nim Ojciec wszystko wykonuje, jak to zapisano w pierwszej ksiêdze Moj¿esza  Ksiêdze
Rodzaju: «I rzek³ Bóg: uczyñmy cz³owieka na obraz nasz i podobieñstwo».
119
Irenaeus, Adversus haereses IV prologus, 4, SCh 100, 390: Homo est enim temperatio animae et carnis, qui secundum similitudinem Dei formatus est, et per manus eius plasmatus est, hoc est per Filium et Spiritum quibus et dixit: «Faciamus hominem»; tam¿e IV
20, 1, SCh 100, 626: Adest enim ei semper Verbum et sapientia, Filius et Spiritus, per quos
et in quibus omnia libere et sponte fecit, ad quos et loquitur dicens: «Faciamus hominem
ad imaginem et similitudinem nostram»; tam¿e V 1, 3, SCh 153, 26-28: Non enim effugit
aliquando Adam manus Dei, ad quas Pater loquens dixit: «Faciamus hominem ad imaginem
et similitudinem nostram»; tam¿e Iv 38, 3, SCh 100, 954; tam¿e V 16, 1, SCh 153, 214.
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Na pocz¹tku uformowany zosta³ cz³owiek przez rêce Bo¿e, to jest
przez Syna i Ducha na obraz i podobieñstwo Bo¿e120.
Cz³owieka ukszta³towa³ w³asnymi rêkami, bior¹c z ziemi to, co
najczystsze i najdelikatniejsze i mieszaj¹c wed³ug odpowiedniej miary swoj¹ moc z ziemi¹. Z jednej strony ukszta³towanie to wyposa¿y³
we w³asne w³aciwoci tak, aby to co widzialne mia³o bosk¹ postaæ,
gdy¿ na obraz Bo¿y zosta³ postawiony na ziemi ukszta³towany cz³owiek i [z drugiej strony], aby sta³ siê istot¹ ¿yj¹c¹ «tchn¹³ w jego oblicze dech ¿ycia (Rdz 2,7), aby w ten sposób tak wed³ug tchnienia, jak
i wed³ug ukszta³towania cz³owiek sta³ siê podobny Bogu121.
Z ostatniej wypowiedzi wynika, ¿e obraz Bo¿y uwidacznia siê wed³ug Ireneusza nie tylko w duszy, ale w ca³ym cz³owieku, tak¿e w jego
ciele, co jest jeszcze dok³adniej potwierdzone pod jej koniec, gdzie jest
rozró¿nione stworzenie (plasma) i tchnienie (emphygema), czyli cia³o
i dusza, przez które cz³owiek sta³ siê podobny Bogu122.
Cz³owiek wed³ug Ireneusza zosta³ stworzony rêkami Bo¿ymi na
obraz Bo¿y, tym za obrazem jako modelem by³ Logos (S³owo). Istotn¹ cech¹ obrazu jest jego widzialnoæ. Ta za widzialnoæ nie by³a dostêpna dopóki Logos nie przyj¹³ cia³a i nie sta³ siê cz³owiekiem, widzialnym i dotykalnym. Do treci obrazu nale¿y równie¿ podobieñstwo do archetypu, st¹d te¿ Logos objawiaj¹c obraz ujawni³ te¿ treæ,
czyli przywróci³ podobieñstwo:
W dawnych czasach mówiono, ¿e cz³owiek zosta³ uczyniony na
obraz Boga, ale to siê jeszcze nie ukaza³o, poniewa¿ Logos by³ jeszcze
niewidzialny, ten Logos, wed³ug którego obrazu cz³owiek zosta³ uczyniony; to zreszt¹ dlatego i podobieñstwo zosta³o tak ³atwo zgubione
(t¾n Ðmo wsin r(adi/%j ¢pbalen  similitudinem facile amisit), ale gdy
Logos Bo¿y sta³ siê cz³owiekiem, og³osi³ obydwa, gdy¿ tak samo jak
prawdziwie ukaza³ obraz, bo to on sam sta³ siê tym, który by³ obra120
Tam¿e V 28, 4, SCh 153, 360: Et propter hoc in omni tempore, plasmatus in initio
homo per manus Dei, hoc est Filii et Spiritus, fit secundum imaginem et similitudinem
Dei; tam¿e V 6, 1, SCh 153, 72; zob. Orbe, Antropologia, s. 58-75.
121
Demonstratio apostolicae praedicationis 11, SCh 406, 98: Hominem autem profriis
plasmavit (pl£ssw) manibus, [id quod] purissimum [est] et tenuissimum et delicatissimum
(leptÒj) de terra sumens, ad mensuram in unum miscens (sugker£nnimi) suam virtutem
(dÚnamij) cum terra. Etenim plasmati (pl£sma) quidem proprias circumposuit (perit qhmi) caracteres, ut et quod videretur deiforme (qeoeid»j) esset  ad imaginem enim Dei super terram positus est plasmatus homo -; ut autem vivens fieret, «insuflavit in faciem eius spiraculum vitae», ita ut et secundum insufflationem et secundum plasma similis fieret homo
Deo, t³um. W. Myszor, MT 7, 33.
122
Por. Crouzel, Théologie de limage de Dieu chez Origène, s. 65.
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zem, tak równie¿ w sposób pewny przywróci³ podobieñstwo (t¾n
Ðmo wsin Beba wj katsthse  similitudinem firmans restituit) przeprowadziwszy upodobnienie cz³owieka do niewidzialnego Ojca przez Logos, który siê w nim uwidoczni³123.
Owszem, Ireneusz jest pierwszym autorem wczesnochrzecijañskim, który odró¿nia wyranie zaznaczony w Rdz 1,26 obraz Bo¿y od
podobieñstwa Bo¿ego, chocia¿ w swoich pismach nie zawsze u¿ywa
tych pojêæ w sposób cile okrelony. Obraz wed³ug niego znajduje siê
w naturze ludzkiej, przejawia siê w ciele i duszy ka¿dego cz³owieka,
i nie mo¿na go utraciæ. Cz³owiek jako jedyny wród widzialnych bytów stworzonych obdarzony jest rozumem i woln¹ wol¹, jest wolny
(leÚqeroj) i samodzielny (aÙtezous oj), przez co podobny jest do Boga:
Cz³owiek jest istot¹ rozumn¹ i przez to podobny jest do Boga; jest
te¿ wolny w swej woli i w³adzy124 [...]. Cz³owiek jest wolny od pocz¹tku, poniewa¿ wolny jest tak¿e Bóg, na podobieñstwo którego cz³owiek
zosta³ stworzony125.
To Bo¿e podobieñstwo, niejako pasywne, nale¿y do cz³owieka jako
takiego, jest nieutracalne i przejawia siê w ka¿dym, nawet w najbardziej upad³ym cz³owieku, bo nawet w nim przebija lad oblicza Bo¿ego. Obok tego jest drugie podobieñstwo (Ðmo wsij), podobieñstwo porz¹dku nadprzyrodzonego: dane Adamowi, utracone przez jego
grzech, jest nam przywracane w Chrystusie przez poznawanie Boga
i postêp w doskona³oci: polega ono przede wszystkim na obecnoci
Ducha wiêtego w duszy. Cz³owieka posiadaj¹cego to podobieñstwo
Ireneusz nazywa cz³owiekiem duchowym (spiritalis), który otwiera siê
na dar Ducha wiêtego: Ten za mieszka w nim ukszta³towanym przez
Boga, realizuje w nim wolê Ojca, odnawia go i prowadzi do Chrystusa126, który go oczyszcza i pobudza do ¿ycia Bo¿ego127. Tego rodzaju
Irenaeus, Adversus haereses V 16, 2, SCh 153, 216 oraz komentarz A. Rousseau, SCh
406, 257-261, t³um. W. Myszor, MT 7, s. 42, n. 140.
124
Tam¿e IV 4, 3, SCh 400, 424: Homo vero rationabilis et secundum hoc similis Deo,
liber in arbitrio factus et suae potestatis.
125
Tam¿e IV 37, 4, SCh 100, 932: Sed quoniam liberae sententiae ab initio est homo, et
liberae sententiae est Deus cuius ad similitudinem factus est, semper consilium datur ei
continere bonum.
126
Por. tam¿e III 17, 1, SCh 211, 330: adsuescens habitare in genere humano et requiescere in hominibus et habitare in plasmate Dei, voluntatem Patris operans in ipsis et renovans eos a vetustate in novitatem Christi; zob. Czêsz, Zwi¹zek Ducha wiêtego z Kocio³em, s. 116-123.
127
Por. tam¿e V 9, 2, SCh 153, 110: hi tales iuste homines dicentur et mundi et spiritales et viventes Deo, quoniam habent spiritum Patris qui emundat hominem et sublevat in
vitam Dei.
123
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podobieñstwo, rzec mo¿na aktywne lub dynamiczne, nie wynika z samej natury ludzkiej, ale jest ju¿ dzie³em cz³owieka, który dobrowolnie przyj¹³ dar Ducha wiêtego, wype³nia wolê Ojca oraz dostosowuje
swoje ¿ycie do otrzymanego daru128. Te dwa podobieñstwa ilustruje
dobrze nastêpuj¹ca wypowied Ireneusza:
Kiedy bowiem Duch po³¹czy³ siê z dusz¹ i zjednoczy³ z uformowanym dzie³em (t%= pl£smati), to przez wylanie Ducha [wiêtego] cz³owiek sta³ siê duchowy (spiritalis  pneumatikÒj) i doskona³y (perfectus
 tleioj ¥nqrwpoj gegnhtai), a jest to ten sam [cz³owiek], który zosta³
stworzony na obraz i podobieñstwo Bo¿e. Kiedy jednak, przeciwnie,
zabraknie duszy Ducha [wskutek grzechu], to taki cz³owiek, choæ
w rzeczywistoci pozostaje istot¹ psychiczn¹ i cielesn¹, bêdzie niedoskona³y (¢tel¾j stai), posiadaj¹c wprawdzie obraz [Bo¿y] w swym
ukszta³towanym ciele (ekÒna cwn e)n t%= pl£smati), ale nie zachowuj¹c ju¿ podobieñstwa udzielanego przez Ducha (t¾n d¥ Ðmo wsin m¾
pidex£menoj d a toà PneÚmatoj)129.
Cz³owiek zosta³ wiêc wyposa¿ony w obraz i podobieñstwo Bo¿e130,
a jednoczenie mia³ do pe³ni podobieñstwa wzrastaæ131. Cia³o i dusza
s¹ przejawem obrazu, posiadanie za Ducha wiêtego i wiêtoci 
podobieñstwa. Obecnoæ Ducha wywo³uje wewnêtrzn¹ przemianê
cz³owieka, która jest jednak procesem, przez co podobieñstwo jest
wynikiem d³ugiego postêpu. Posiadanie Ducha wiêtego w tym ¿yciu
jest jednak tylko czêciowe, bo pe³ne upodobnienie siê do Boga nast¹pi dopiero po zmartwychwstaniu, gdy cz³owiek otrzyma wizjê Boga,
komuniê z Nim oraz przywileje z tego stanu wynikaj¹ce.
Przy swoim stworzeniu Adam otrzyma³ i obraz i podobieñstwo,
dary naturalne i nadnaturalne, jednak nie jako przywilej osobisty, ale
128
Por. tam¿e V 8, 1, SCh 153, 96: similes nos ei efficiet et perficiet voluntatem Patris:
efficiet enim hominem secundum imaginem et similitudinem Dei; tam¿e V 10, 1, SCh 153,
126: in pristinam veniunt hominis naturam, eam quae secundum imaginem et similitudinem facta est Dei; tam¿e V 21, 2, SCh 153, 264-266; tam¿e V 15, 4, SCh 153, 210;
tam¿e V 36, 3, SCh 153, 466.
129
Tam¿e V 6, 1, SCh 153, 76: Cum autem Spiritus hic commixtus animae unitur plasmati, propter effusionem Spiritus spiritalis et perfectus homo factus est: et hic est, qui secundum imaginem et similitudinem factus est Dei. Si autem defuerit animae Spiritus, animalis est vere qui est talis et carnalis derelictus imperfectus erit, imaginem quidem habens
in plasmate, similitudinem vero non assumens per Spiritum; por. A. Rousseau, Image et
ressemblance de Dieu chez Irénée, SCh 406, 365-371.
130
Por. tam¿e II 18, 1.
131
Por. Crouzel, Théologie de limage de Dieu chez Origène, s. 66-67; Orbe, Antropologia
de San Ireneo, s. 89-117; J. Fantino, Lhomme image de Dieu chez saint Irénée de Lyon, Paris
1986, passim.
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dla wszystkich potomnych. Nigdzie równie¿ w pismach Ireneusza
Adam nie zosta³ nazwany cz³owiekiem doskona³ym, bo tytu³ ten
zarezerwowa³ on dla ludzi po zmartwychwstaniu, którzy odnaleli ju¿
swoje pe³ne podobieñstwo132. Adam nie móg³ byæ cz³owiekiem doskona³ym, poniewa¿ Chrystus nie by³ jeszcze wcielony i widzialny: dopiero przyjcie Chrystusa da³o cz³owiekowi mo¿noæ stania siê cz³owiekiem doskona³ym na obraz i podobieñstwo Bo¿e. Równie¿ Adam nie
otrzyma³ darów nadnaturalnych w pe³ni, bo by³ jeszcze w stanie dzieciêctwa:
By³ bowiem dzieckiem i trzeba by³o, aby wzrastaj¹c doszed³ do doskona³oci [...]. Cz³owiek by³ jeszcze dzieckiem i mia³ niedojrza³¹ wolê,
dlatego ³atwo zosta³ zwiedziony przez uwodziciela133.
Podobnie, jak pierwszy cz³owiek mia³ siê dopiero rozwin¹æ, aby
przy koñcu osi¹gn¹æ pe³niê dojrza³oci, tak równie¿ ca³a ludzkoæ,
zdaniem Biskupa Lyonu, mia³a siê rozwijaæ od stanu dzieciêctwa do
dojrza³oci; tym równie¿ uzasadnia³ on przyjêcie przez Chrystusa stanu dziecka. Chocia¿ ideê pierwszego cz³owieka-dziecka zna³ ju¿ Teofil Antiocheñski134, a o wzrastaniu i dojrzewaniu cz³owieka mówili
równie¿ gnostycy135, to powy¿sza myl Ireneusza, jest zdaniem J. Daniélou, najbardziej oryginalna w ca³ej jego teologii, której odpowiednikiem mo¿e byæ jedynie paideia w wiecie greckim136. Nie ulega³ zapewne w tym wzglêdzie filozofii greckiej, ani te¿ chyba zwalczanym
przez siebie gnostykom, ale poszed³ ladami Paw³owej myli o rekapitulacji. Do zdobywania doskona³oci, dojrzewania i upodabniania siê
do Boga zobowi¹zywa³ ca³ego cz³owieka, wraz z jego cia³em uformowanym na obraz Boga137.
Por. Irenaeus, Adversus haereses V 16, 2, zob. wy¿ej n. 123.
Irenaeus, Demonstratio apostolicae praedicationis 12, SCh 406, 100, MT 7, 34-35;
por. Adversus haereses IV 38, 1-2, SCh 100, 942-951.
134
Por. Theophilus Antiochenus, Ad Autolycum II 25.
135
Por. Irenaeus, Adversus haereses I 5, 1; 5, 1 i 4; 7, 1; II 19, 4; Struker, Die Gottebendlichkeit des Menschen, s. 76-128.
136
Por. J. Daniélou, Message évangelique et culture hellénistique, Paris 1961, 365-374;
Orbe, Antropologia, s. 210-214; W. Myszor, MT 7, s. 34, n. 89.
137
Por. Irenaeus, Adversus haereses V 6, 1, SCh 153, 72-76: Glorificabitur autem Deus
in suo plasmate conforme illud et consequens suo puero adaptans. Per manus enim Patris,
hoc est per Filium et Spiritum, fit homo secundum similitudinem Dei, sed non pars hominis. Anima autem et Spiritus pars hominis esse possunt, homo autem nequaquam: perfectus autem homo commixtio et adunitio est animae assumentis Spiritum Patris et admixtae
ei carni quae est plasmata secundum imaginem. Propter quod et Apostolus ait: «Sapientiam
loquimur inter perfectos» (1Kor 2, 6), perfectos dicens eos qui perceperunt Spiritum Dei [...].
Si enim substantiam tollat aliquis carnis, id est plasmatis, et nude ipsum solum spiritum
intellegat, iam non spiritalis homo est quod est tale, sed Spiritus hominis aut Spiritus Dei
132
133
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5. U Klemensa Aleksandryjskiego
W przeciwieñstwie do Ireneusza, który by³ biskupem i teologiem,
Klemens Aleksandryjski ( ok. 212) by³ wieckim nauczycielem i nawróconym filozofem, wspó³za³o¿ycielem s³ynnej Szko³y Katechetycznej, który jako jeden z pierwszych chrzecijan usi³owa³ pogodziæ myl
greck¹ z myl¹ ewangeliczn¹. I on w swoich pismach ok. 25 razy komentowa³ lub czyni³ aluzje do Rdz 1,26-27 i do 2, 7138. Otó¿ w jego przekonaniu bezporednim obrazem Boga by³ tylko Logos (= S³owo),
a odbiciem tego obrazu by³ rozum ludzki: dusza ludzka by³a wiêc tylko porednim obrazem Boga. Owszem, z dum¹ stwierdza³, ¿e ¿aden
z greckich artystów nie potrafi³ stworzyæ ¿yj¹cego obrazu  cz³owieka,
tak piêknego, nape³nionego duchem i podobieñstwem Bo¿ym, ¿ywego instrumentu, ani tak misternie utkaæ jego cia³a, jak to uczyni³ Bóg
chrzecijan; fakt ten podnosi³ jego godnoæ, bo czyni³ go krewnym
z Bogiem:
¯aden z nich [helleñskich artystów] nie stworzy³ ¿yj¹cego obrazu
(mpnoun ekÒna), z ziemi za nie uczyni³ delikatnego cia³a. Kto zrobi³
szpik lub twarde koci? Kto napi¹³ ciêgna, kto kaza³ pulsowaæ ¿y³om?
[...]. Nikt inny, jak tylko Stwórca wszechwiata, Najdoskonalszy Artysta i Ojciec, który stworzy³ o¿ywiony obraz  nas cz³owieka (¥galma
myucon ¹m©j tÕn ¥nqrwpon plasen). Wasz Zeus Olimpijski, obraz z obrazu (ekÒnoj ekën), bardzo daleki od prawdy, jest niemym dzie³em
attyckich r¹k. Obrazem za Boga jest Jego S³owo, Boskie S³owo (ekën
toà Qeoà Ð LÒgoj aÙtoà [...] Ð qeoj LÒgoj), wiat³o s³u¿¹ce za pierwowzór
wiat³a, a obrazem S³owa jest prawdziwy cz³owiek, umys³ w cz³owieku (ekën d¥ toà LÒgou Ð ¥nqrwpoj, Ð noàj Ð n a)nqrw/p%), o którym jest
powiedziane, ¿e zosta³ stworzony «na obraz i podobieñstwo Bo¿e», który przez mylenie sta³ siê podobny do Boskiego S³owa i rozumny (t$=
kat¦ kard an fron»sei t%= qei/% pareikazÒmenoj lo/g% kai\ tau/t$ logikÒj)
[...]. Jeste cz³owiekiem, istot¹ najbardziej powszechn¹, szukaj wiêc
Tego, który ciê stworzy³. Jeste synem, istot¹ najbli¿sz¹, poznaj Ojca
(¥nqrwpoj eÉ, dia taton, ¢nagnèrison tÕn Pat¥ra)139.
[...]. Sicut autem hic imperfectus est, sic iterum, si quis tollat imaginem et spernat plasma,
iam non hominem intelligere potest, sed aut partem aliquam; tam¿e III 23, 2, SCh 211, 448;
IV 33, 4, SCh 100, 812; V 12, 4, SCh 153, 156 (recapitulatio).
138
Por. Clemenswerke, GCS 39/1: indeks; Crouzel, Théologie de limage de Dieu chez
Origène, s. 67-69; Wilson, The early history of the exegesis of Gen. 1, 26, s. 433-435; Schwanz,
Imago Dei, s. 145-170; A. Mayer, Das Gottesbild im Menschen nach Clemens von Alexandrien,
Rom 1942; C.W. Butterworth, The deification of man in Clement of Alexandria, JThS 17
(1916) 115-148.
139
Protrepticos 98, 2-4 i 99, 3, SCh 2, 166 i 167, t³um. J. So³owianiuk, PSP 44, 186-187;
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Sta³ siê cz³owiek «na obraz i podobieñstwo». Obrazem mianowicie
Boga jest S³owo Bo¿e i królewskie, cz³owiek pozbawiony afektu, odbicie za obrazu  rozum ludzki (ekën m¥n g¦r Qeoà lÒgoj qeoj ka
basilikÒj, ¥nqrwpoj ¢paq»j, ekën d ekÒnoj ¢nqrèpinoj noàj)140.
Pan stworzy³ cz³owieka jako piêkny ¿ywy instrument nape³niaj¹c
go duchem na swój obraz. Jest zatem cz³owiek instrumentem Boga,
harmonijnym i wiêtym, nadziemsk¹ m¹droci¹ i niebiañskim s³owem (kalÕn [...] Ôrganon mpnoun tÕn ¥nqrwpon kat ekÒna t¾n autoà [...]
aÙtÕj ÑrganÒn sti toà Qeoà panarmÒnion, mmel¥j ka ¤gion, sof a
ØperkÒsmioj, oÙr£nioj lÒgoj)141.
Widaæ z powy¿szego, ¿e obraz Bo¿y wyra¿a siê w cz³owieku w jego
rozumie (noàj), ¿e jego siedzib¹ jest rozum, który daje cz³owiekowi
zdolnoæ mylenia i zdolnoæ prowadzenia ¿ycia moralnego, w tym
mo¿liwoæ postêpowania w cnotach. Ponadto wed³ug powy¿szej wypowiedzi obraz i podobieñstwo Bo¿e zosta³y przekazane cz³owiekowi zaraz przy stworzeniu, na pocz¹tku (w innych miejscach jest nieco inaczej), choæ Klemens wie, ¿e nie wszyscy siê z tym zgadzaj¹:
Niektórzy z naszych nie w ten sposób interpretuj¹ zwrot «na obraz» (kat ekÒna), ¿e tê w³aciwoæ otrzyma³ cz³owiek zaraz po urodzeniu, a zwrot «na podobieñstwo» (kaq Ðmo wsin), ¿e tê w³aciwoæ uzyskuje dopiero póniej, w miarê dojrzewania142.
Trudno powiedzieæ, kogo tu Aleksandryjczyk ma na myli, byæ
mo¿e Ireneusza, który, jak widzielimy, przyjmowa³, ¿e cz³owiek
w akcie stworzenia otrzyma³ istnienie na obraz, a póniej dopiero
przez osi¹gane uczestnictwo w Duchu wiêtym stawa³ siê na podobieñstwo Bo¿e143.
Klemens równie¿ przyjmowa³, jak widaæ, rozró¿nienie miêdzy obrazem a podobieñstwem, które wed³ug niego najogólniej odpowiada
naszej ró¿nicy miêdzy naturalnym a nadnaturalnym. Uczy on, ¿e zamiar Bo¿y, wyra¿ony w Rdz 1,26, nie zosta³ zrealizowany w cz³owieku,
ale w Logosie, który jako jedyny jest prawdziwy, dobry i sprawiedliwy, który jedyny jest Synem Bo¿ym. Do cz³owieka natomiast mo¿na
tam¿e 59, 2, SCh 2, 123, PSP 44, 161: Jestemy tymi, którzy w ¿yj¹cym i poruszaj¹cym siê
pos¹gu, cz³owieku, nosimy wizerunek Boga, który z nami mieszka, jest naszym doradc¹, towarzyszem, wspó³domownikiem, który dzieli nasze uczucia, za nas cierpi (¹mej smen o t¾n
ekÒna toà Qeoà perifrontej n t%= zînti ka kinoumnou toÚtw ¢g£lmati, t%= a)nqrw/ p%).
140
Stromata V 94, 5, SCh 278, 180, t³um. J. Niemirska-Pliszczyñska II s. 74.
141
Protrepticos 5, 4, SCh 2, 58, PSP 44, 120.
142
Stromata II 131, 6, SCh 38, 133, t³um. Niemirska-Pliszczyñska I s. 216.
143
Por. Irenaeus, Adversus haereses V 6, 1, zob. wy¿ej n. 129.
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odnieæ tylko zdanie Rdz 1,27, które potwierdza realizacjê tego zamiaru. O ile jednak obraz mo¿na odnieæ do wszystkich ludzi, to zdobywanie podobieñstwa nale¿y tylko do chrzecijan: cz³owiek zosta³ stworzony na obraz, a nie na podobieñstwo, które ma charakter dynamiczny i które cz³owiek winien zdobywaæ:
Nadszed³ wiêc czas, abymy stwierdzili, ¿e tylko chrzecijanin jest
bogobojny, bogaty, rozumny, szlachetny i dlatego przez upodobnienie
jest obrazem Boga (ka taÚth ekÒna toà Qeoà meq Ðmoièsewj), abymy
powiedzieli i uwierzyli, ¿e sta³ siê on «sprawiedliwy i pobo¿ny przy
zachowaniu rozs¹dku»144 przez Chrystusa, a nastêpnie upodobni³ siê
do samego Boga (ej tosoàton Ómoion ½dh ka Qe%=)145.
Klemens jednak nie trzyma siê trwale tego, raczej tradycyjnego
rozró¿nienia, bo i obraz wed³ug niego nie jest tylko darem naturalnym, danym na pocz¹tku, ale w pewnych warunkach staje siê owocem
postêpu duchowego146. A wiêc chrzecijanin doskona³y, nazywany
przez Klemensa gnostykiem, jest trzecim obrazem, upodobnionym do
drugiej przyczyny  Logosu (pierwszym bowiem obrazem jest Bóg
w sensie modelu147, a drugim jest Logos). Nie jest on wtedy obrazem
Boga tylko przez swe dary naturalne, ale przez swe cnoty nadnaturalne. W ten sposób Klemens wi¹¿e obraz z podobieñstwem, ale nie dotycz¹ one cia³a:
Przez wyra¿enie bowiem «na obraz Bo¿y i podobieñstwo» [...] nie
rozumie Pismo podobieñstwa wedle cia³a, nie godzi siê bowiem porównywaæ czego miertelnego z niemiertelnym, lecz podobieñstwo ze
wzglêdu na myl i rozumowanie, przez co Pan ukaza³ w sposób stosowny, jakby przez odcisk pieczêci, podobieñstwo w zakresie wiadczenia dobrodziejstw i rz¹dzenia148.
Por. Plato, Teajtet 176B.
Protrepticos 122, 4, SCh 2, 192-193, PSP 44, 201; Crouzel, Théologie de limage de Dieu
chez Origène, s. 67-68.
146
Por. Stromata III 42, 6, GCS 52, 215, t³um. Niemirska-Pliszczyñska I s. 253: Jeli bowiem nasz umys³ jest niezm¹cony i zosta³ uwolniony od wszelkiego z³a, jest on wówczas w
stanie przyj¹æ Moc Bo¿¹ w siebie, gdy powstaje w nim Bo¿y wizerunek (¢nistamnhj n au)t%=
qe aj ekÒnoj), bo «ka¿dy kto ¿ywi tê nadziejê w Panu, oczyszcza sam siebie, tak jak On jest
czysty» (1J 3,3).
147
W tym znaczeniu u¿ywa wielokrotnie tego s³owa Klemens, por. Stromata VII 63, 1;
VII 70, 6, jak u w. Paw³a.
148
Stromata II 102, 6, SCh 38, 113, t³um. Niemirska-Pliszczyñska I s. 198; tam¿e VI 136,
3, SCh 446, 332, t³um. Niemirska-Pliszczyñska II s. 194-195: Chyba s³usznie powiedziano
o cz³owieku, ¿e jest stworzony «na obraz i podobieñstwo Bo¿e», nie z powodu zewnêtrznej
postaci, lecz ¿e Bóg wszystko stwarza S³owem, wiêc cz³owiek stawszy siê gnostykiem dokonuje piêknych czynów przy pomocy rozumnej czêci duszy.
144
145
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Taki oto jest ten «na obraz i podobieñstwo» gnostyk, który naladuje Boga, o ile to jest tylko mo¿liwe, który nie poniecha niczego, co
by przyczyni³o siê do uniemo¿liwienia tego podobieñstwa, ¿yje w stanie wstrzemiêliwoci, jest wytrwa³y, postêpuje sprawiedliwie, panuje jak król nad swymi namiêtnociami, sk³onny jest do dawania tego
co ma, w miarê swych si³ czyni przys³ugi s³owem i czynem149.
Pe³ne dziedzictwo przypadnie w udziale tym, którzy «na obraz»
(kat ekÒna) Pana dochodz¹ do «idea³u cz³owieka w pe³ni doskona³ego» (Ef 4, 13). Ale to podobieñstwo nie jest, jak s¹dz¹ niektórzy, podobieñstwem wedle kszta³tu cz³owieczego (tego rodzaju przypuszczenie
jest bezbo¿ne), ani nie jest to «podobieñstwo» wedle cnoty, mianowicie jako podobieñstwo do pierwszej praprzyczyny. Bo i to przypuszczenie jest bezbo¿ne, jeli siê za³o¿y, ¿e tê sam¹ cnotê mo¿e posiadaæ cz³owiek i Bóg Wszechmog¹cy150.
Zostalimy przybrani w tê sam¹ podobiznê, wyciniêt¹ na ka¿dym
jednostkowym bycie (rgon Qeoà ka m an ekÒna p m an oÙs an peribeblhmnouj), choæby ta podobizna by³a u jednych mniej, u innych wiêcej
przyæmiona151.
Dochodzenie, jak Klemens pojmowa³ to przejcie od obrazu do
podobieñstwa, niektórzy próbuj¹ wyjaniæ wp³ywem myli platoñskiej, ale najprawdopodobniej czynnikiem wewnêtrznym tej przemiany jest Duch wiêty, wlany w duszê przy chrzcie w., który wszystko
przebóstwia, uwiêca i czyni nowym. Ta wiêc przemiana jest principium danym przez Boga, które upodabnia cz³owieka do Niego152. Postêp duchowy wyra¿a siê zdobywaniem cnót w naladowaniu Boga
i Jego S³owa, z których najwa¿niejsza jest, wed³ug Klemensa, znana
w stoicyzmie i pitagoreizmie ¢paqia (odrzucenie wszelkiej grzesznej
namiêtnoci i uczuæ), która zosta³a schrystianizowana przez zwi¹zek
z mi³oci¹: Logos, jak widzielimy wy¿ej, nazwany zosta³ cz³owiekiem
pozbawionym afektu, bo apatheia upodabnia do Boga. Stan za doskona³oci, do której gnostyk dochodzi, nazywa niekiedy Klemens,
pieczêci¹ (sfr£gij) lub znamieniem (carakt»r) sprawiedliwoci153. Ta
Tam¿e II 97, 1, SCh 38, 109, t³um. Niemirska-Pliszczyñska I s. 193-194.
Tam¿e VI 114, 4, SCh 446, 288, t³um. Niemirska-Pliszczyñska II s. 180.
151
Tam¿e VII 86, 2, SCh 428, 264, t³um. Niemirska-Pliszczyñska II s. 288; tam¿e II 38, 5,
SCh 38, 64, t³um. Niemirska-Pliszczyñska I s. 156.
152
Por. Stromata II 15, 3; V 80, 9; Paedagogus I 28, 1-2.
153
Por. Stromata VI 104, 1, SCh 446, 268, t³um. Niemirska-Pliszczyñska II s. 174: Boska
si³a dobroci k³adzie siê na duszê sprawiedliw¹ poprzez Bo¿y dogl¹d [...] wyciska na niej
wyran¹ pieczêæ sprawiedliwoci (dikaiosÚnhj sfr£gida), jakby ws¹cza³a wiat³o, które jednoczy siê z dusz¹ poprzez nieustann¹ mi³oæ; tam¿e IV 116, 2, SCh 463, 248, t³um. Niemir149
150
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asceza gnostyka, której owocem jest puryfikacja i iluminacja, czyni go
wy¿szym od prostego chrzecijanina i pozwala mu uzyskaæ pe³ne podobieñstwo do Boga i czyni go towarzyszem Boga:
Jeli chcesz innym s³owem wyraziæ pojêcie podobieñstwa, to mo¿esz znaleæ u Moj¿esza nazwê dla niego jako «towarzyszenie» (¢kolouq a qe a) Bogu [...]. Towarzyszami i czcicielami Boga (¢kÒlouqoi ka
qerapeuta Qeoà) s¹ bowiem ludzie utrwaleni w cnocie154.
Prawo nazywa stan podobieñstwa «towarzyszeniem». Tego rodzaju towarzyszenie upodabnia wedle mo¿noci155.
W ten oto sposób zarówno obraz jak i podobieñstwo, na które cz³owiek zosta³ stworzony, czyni¹ go towarzyszem Boga, myl za Klemensa, ¿e obraz Bo¿y wyra¿a siê w cz³owieku przede wszystkim w jego
rozumie, w zasadniczy sposób zaci¹¿y³a na póniejszych pogl¹dach Ojców Kocio³a, zw³aszcza zwi¹zanych ze rodowiskiem aleksandryjskim.

*
Jako podsumowanie naszych uwag o obrazie Bo¿ym w cz³owieku
w najstarszej literaturze chrzecijañskiej niech bêdzie ¿yczenie, by
przyczyni³y siê one jako skromny wstêpny przyczynek do dalszych pog³êbionych studiów nad tym fascynuj¹cym problemem. Obraz Bo¿y
by³ odnoszony u znakomitej wiêkszoci póniejszych autorów wczesnochrzecijañskich mniej lub wiêcej wyranie przede wszystkim do rozumu ludzkiego. Do tych autorów nale¿eli m.in. wp³ywowy Orygenes156,
Metody z Olimpu157, Atanazy Aleksandryjski158, Dydym Aleksandryjska-Pliszczyñska I s. 206; tam¿e VII 16, 6, SCh 428, 78, t³um. Niemirska-Pliszczyñska II
s. 229: On jest istotnie jednorodzonym, odbiciem chwa³y Wszechkróla, Wszechw³adcy  Ojca.
On wyciska w duszy gnostyka doskona³y ogl¹d wedle swego w³asnego obrazu, jako Pieczeæ.
W ten sposób jest to ju¿ trzecie odbicie Boga, które w stopniu najbardziej dostêpnym upodobnione jest do drugiej Praprzyczyny, rzeczywistego ¿ycia, któremu mamy do zawdziêczenia,
¿e ¿yjemy prawdziwym ¿yciem. Jednoczenie naladujemy gnostyka, który dla nas sta³ siê
wzorem, obcuj¹c z tym, co sta³e i absolutnie niezmienne.
154
Stromata V 94, 6, SCh 278, 180, t³um. Niemirska-Pliszczyñska II, s. 75.
155
Tam¿e II 100, 4, SCh 38, 111, t³um. Niemirska-Pliszczyñska I, s. 196.
156
Por. Origenes, Contra Celsum VI 63, PG 11, 1393B-1396A, t³um. S. Kalinkowski, Warszawa 1986, 327-328; In Genesim hom. 1, 13, PG 12, 155D, PSP 31/1, 33; hom. 13, 3-4, PG 12,
234A, PSP 31/1, 130; In Leviticum hom. 4, 3, SCh 286, 166-168, PSP 31/2, 37; In Lucam hom.
8, 2, SCh 87, 164-166, PSP 36, 52; H. Rahner, Das Menschenbild des Origenes, Eranos Jahrbuch 15 (1947) 197-248; H. Crouzel, Theologie de limage de Dieu chez Origéne, Paris 1956;
Altmann, Homo imago Dei, s. 245-248; K. Kamiñski, Cz³owiek jako obraz i podobieñstwo
Boga wed³ug dzie³a Orygenesa O zasadach, £ód  Warszawa 2000 (mps pr. mgr).
157
Por. Methodius, De resurrectione II 24, PG 18, 329C.
158
Por. J.B. Schoemann, Eikon in den Schriften des hl. Athanasius, Scholastik 16
(1941) 335-350; R. Bernard, Limage de Dieu daprès St. Athanase, Paris 1952.
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ski159, Ojcowie Kapadoccy, a wród nich zw³aszcza Grzegorz z Nyssy160
i Bazyli Wielki161, a tak¿e przedstawiciele Szko³y Antiocheñskiej z Janem Chryzostomem na czele162, Cyryl Aleksandryjski163 i Jan Damasceñski164, na Zachodzie za m.in. Tertulian165, Mariusz Wiktoryn166, Hilary z Poitiers167, Grzegorz z Elwiry168, Ambro¿y z Mediolanu169, a przede
Por. R. Nakonieczny, O antropologii Dydyma Aleksandryjskiego, Katowice 2005, s. 83128 (Cz³owiek stworzony kat ekÒna ka kaq Ðmo wsin).
160
Por. J.B. Schoemann, Gregors von Nyssa theologische Anthropologie als Bildtheologie, Scholastik 18 (1943) 31-53 i 175-200; J.P. Muckle, The doctrine of S. Gregory of Nyssa
on man as the image of God, Mediaeval Studies 7, Toronto 1945; R. Leys, Limage de Dieu
chez St. Grégoire de Nysse, Paris 1951; C. Militello, La categoria di imagine nel Per kataskeuÁj ¢nqrèpou di Gregorio di Nissa por una antropologia cristiana [w:] Ho theologos  Cultura cristiana di Sicilia 2-3, Palermo 1975, 107-172.
161
Por. M. Aghiorgoussis, Applications of the term Eikon Theou according to Saint the
Great, Greek Orthodox Theological Review 21 (1976) 265-288.
162
Por. S. W³odarczyk, Cz³owiek obrazem Boga (Rdz 1, 26-27) wed³ug Jana Chryzostoma, RBL 43 (1990) 121-127; E. Montmasson, Lhomme créé a limage de Dieu daprès Théodoret de Cyr et Procope de Gaza, Echos dOrient 14 (1911) 334-339; 15 (1912) 154-162;
J. Gross, La divinisation du chrétien daprès les Peres Grecs, Paris 1938; H.C. Graef, Limage
de Dieu et la structure de lâme daprès les Pères Grecs, Vie Spirituelle Supplement 1952,
331-339; G.B. Ladner, The concept of the image in the Greek Fathers and the Byzantine iconoclastic controversy, Dumbarton Oaks Papers 7 (1953) 3-34; S. Zincone, Il tema dell uomo/
donna immagine di Dio nei Commenti Paolini e a Gn di area Antiochena (Diodoro, Crisostomo, Teodoro, Teodoreto), Annali di Storia dellEsegesi 2 (1985) 103-113.
163
Por. J.W. Burghardt, The image of God in man according to Cyrill of Alexandria,
Woodstock 1957.
164
Por. J.J. Meany, The Image of God in man according to the doctrine of Saint John
Damascene, Manille 1954.
165
Por. Tertullianus, Adversus Praxean 5, 5, CCL 2, 1164; 12, 4, CCL 2, 1173, MT 4, 41
i 53; De corona 10, 8, CCL 2, 1055; De exhortatione castitatis 1, 3, CCL 2, 1015; Adversus Hermogenem 26, 1, CCL 1, 419; De spectaculis 2, 10 i 18, 1, CCL 1, 229 i 243; De pudicitia 16, 6,
CCL 2, 1312; De resurrectione mortuorum 6, 4-5, CCL 2, 928; De patientia 5, 5, CCL 1, 303;
De baptismo 5, 7, CCL 1, 282, PSP 5, 139; Adversus Marcionem II 4, 4 i 16, 6, CCL 1, 478 i 493;
VI 21, 12, CCL 1, 600; V 8, 1-2, CCL 1, 685; S. Otto, Der Mensch als Bild Gottes bei Tertullian,
Münchener Theologische Zeitschrift 10 (1959) 276-282.
166
Por. Marius Victorinus, Adversus Arium I 19-20 (pojêcie obrazu), SCh 68, 233-241;
P. Hadot, Limage de la Trinité dans lâme chez Victorinus et chez Saint Augustin, tam¿e,
s. 409-442; E. Benz, Marius Victorinus, Leipzig 1932, 364-396.
167
Por. Ph.Th. Wild, The divinization of Man according to saint Hilary of Poitiers, Mundelein 1950; M.J. Rondeau, Remarques sur lanthropologie de Saint Hilaire, Studia Patristica 6 (1962) 197-210; T. Ko³osowski, Godnoæ cz³owieka stworzonego na obraz i podobieñstwo
Bo¿e w nauczaniu w. Hilarego z Poitiers, w: Godnoæ chrzecijanina w nauczaniu Ojców
Kocio³a, red. F. Dr¹czkowski  J. Pa³ucki, Lublin 1996, 83-99.
168
Por. T. Czapiga, Formu³a cz³owiek staje siê na obraz i podobieñstwo Bo¿e w nauczaniu Grzegorza z Elwiry, w: Godnoæ chrzecijanina w nauczaniu Ojców Kocio³a, jak wy¿ej,
s. 101-114.
169
Por. S.E. Szydzik, Ad imaginem Dei. Die Lehre von der Gottebendlichkeit des Menschen bei Ambrosius von Mailand, Berlin 1961; ten¿e, Die geistigen Ursprünge der ImagoDei Lehre bei Ambrosius von Mailand, Theologie und Glaube 53 (1963) 161-176; G.A. Mc
Cool, The Ambrosian origin of St. Augustines theology of the image of God in man, Theological Studies 20 (1959) 62-81.
159
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wszystkim w. Augustyn170. Wymienilimy wy¿ej tylko tych autorów
wczesnochrzecijañskich, do których uda³o siê nam zebraæ przynajmniej podstawow¹ bibliografiê, która u³atwi zapewne chêtnym badaczom kontynuowanie i zg³êbianie tego ciekawego problemu antropologicznego. Niektórzy z wy¿ej wymienionych oraz inni Ojcowie Kocio³a przez obraz Bo¿y w cz³owieku rozumieli tak¿e inne jego strony,
jak: pieczêæ wyciniêt¹ na ludzkiej naturze, wolnoæ od koniecznoci
jako charakterystyczn¹ cechê cz³owieka (tak m.in. Grzegorz z Nyssy
i Cyryl Aleksandryjski), w³adzê i panowanie nad ca³ym stworzeniem
(tak g³ównie Szko³a Antiocheñska: Jan Chryzostom, Diodor z Tarsu,
Teodoret z Cyru oraz Bazyli Wielki), cz³owiek jako mikrokosmos zawieraj¹cy w sobie syntezê ca³ego stworzenia (tak m.in. Teodor z Mopsuestii i Kosmas Indikopleustes), M¹droæ lub S³owo (tak m.in. Atanazy Aleksandryjski), a nawet zdolnoæ do prokreacji (tak m.in. Klemens Aleksandryjski i Metody z Olimpu). Widaæ z powy¿szego, ¿e
poruszany temat jest wyj¹tkowo rozleg³y i wieloaspektowy, ale wart
dalszego zg³êbiania.
170
Por. m.in. H. Somers, Image de Dieu et illumination divine [w:] Augustinus Magister,
I, Paris 1954, 452-462; ten¿e, La gnose augustinienne. Sens et valeur de la doctrine de limage, Revue des Études Augustiniennes 7 (1961) 1-15; ten¿e, Image de Dieu. Les sources de
lexégèse augustinienne, tam¿e, s. 105-125; J.E. Sullivan, The Imago of God. The doctrine of
St. Augustine and its influence, Dubuque Iowa 1963; R.A. Markus, Imago and Similitudo in Augustine, Revue des Études Augustiniennes 10 (1964) 125-143; C.P. Mayer, Die
Frau und ihre Gottebendlichkeit bei Augustin, Augustiniana 54 (2004) 359-378.
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Godnoæ cz³owieka w Chrystusie i droga jej dope³nienia
wed³ug wiêtego Ireneusza1
Human Dignity in Christ and the Way of Its Complementation According to St. Irenaeus

Wiek II jest bardzo szczególnym czasem dla rozwoju myli chrzecijañskiej. Okrzep³y Koció³ po pierwszych stu latach swojej drogi,
spokojniej spogl¹da³ teraz na kulturê greck¹, dostrzegaj¹c w niej ziarna prawdy, a jednoczenie rozwija³ swoj¹ teologiê, okrelan¹ wtedy
jako gnosis, tj. poznanie2. W centrum jej uwagi by³y zawsze treci dotycz¹ce dzie³a Jezusa Chrystusa, odkupienia, racji istnienia nowego ludu
nazywanego teraz ekklesia. W sposób oczywisty uwaga kierowa³a siê
i na cz³owieka: kim jest on w Bogu? Odpowied na pytania natury antropologicznej by³a bardzo wa¿na, gdy¿ nios³a ze sob¹ konsekwencje
w postaci modelu ¿ycia, sensu dzia³alnoci i twórczoci cz³owieka. Jak
wysoka by³a wiadomoæ donios³oci pytañ antropologicznych chrzecijan tego okresu mo¿e wiadczyæ fakt, ¿e na przestrzeni lat drugiej po³oOpracowanie w du¿ym stopniu oparte jest o publikacjê: T. Kaczmarek, Pytania chrzecijan drugiego stulecia o cz³owieka, Teologia i Cz³owiek 3 (2004), s. 19-37.
2
Termin grecki gnosis, czyli poznanie, wiedza, od którego wywodzi sw¹ nazwê gnostycyzm, w chrzecijañstwie staro¿ytnym mia³ wymiar pozytywny i odnosi³ siê do poznania
ortodoksyjnego, osi¹gaj¹c pozycjê wprost wartoci idea³u poznawczego i moralnego u Ojców
Kocio³a. Rozumiano przez niego chrzecijañsk¹ wiedzê lub g³êbok¹ doktrynê, zw³aszcza
w odniesieniu do g³êbszego poznania tajemnicy Chrystusa w Pimie wiêtym i przezywania
jej w ¿yciu Kocio³a. Aleksandryjski teolog, w. Klemens (ok. 150-215), w wyk³adzie doktryny dla chrzecijan najbardziej zaawansowanych, wyjania: Gnoza jest rodzajem doskonalenia siê cz³owieka jako cz³owieka, osi¹ganym przez wiedzê o sprawach boskich w relacji do
sposobu mylenia, trybu ¿ycia i wypowiedzi; poznaniem harmonizuj¹cym i zgodnym z osob¹ i S³owem Bo¿ym (Stromaty, VII,55,1).
1
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wy II wieku zaznaczy³y siê a¿ trzy kierunki, które kszta³towy siê
w specyficznym otoczeniu kulturowym. Chodzi tu o liniê wypracowan¹ przez filozofów chrzecijañskich  apologetów, zw³aszcza Justyna,
nastêpnie przez Ireneusza i Tertuliana w kontekcie polemiki z gnoz¹ nieortodoksyjn¹ i przez orodek myli aleksandryjskiej3.
Wydaje siê, ¿e najpe³niej podejmuje sprawê, z g³êbokim osadzeniem jej w tradycji egzegezy biblijnej, w. Ireneusz, biskup Lyonu,
misjonarz rejonów nad Rodanem, uznany szeroko w Kociele jeszcze
za swojego ¿ycia autorytet, teolog.

I. WIÊTY IRENEUSZ NA TLE EPOKI
Postaæ Ireneusza (ok. 140-202) przenosi nas do pó³nocno-wschodniej Galii, do Lyonu nad Rodanem, gdzie niemal 30 lat by³ biskupem
miejscowego, bardzo dynamicznie rozwijaj¹cego siê Kocio³a. Przyby³
tu w lad za grup¹ misjonarzy ze Wschodu, którzy przynieli jeszcze
przed 170 rokiem dzie³o ewangelii. On sam wywodzi³ siê ze Smyrny,
portowego miasta u zachodnich wybrze¿y Azji Mniejszej, gdzie biskupem by³ uczeñ Aposto³a Jana, w. Polikarp. W takim rodowisku, niejako u stóp tego wielkiego biskupa, formowa³ swoje chrzecijañstwo.
Zna³ dobrze rodowisko rzymskie i by³ tu tak samo znany i ceniony, zw³aszcza gdy zaogni³a siê kwestia rozbie¿noci miêdzy Wschodem
a Zachodem na tle przyjêcia daty wiêtowania Paschy4. Patrzono na
niego z szacunkiem za to, ¿e w duchu mi³oci Kocio³a potrafi³ przekonaæ strony, i¿ jednoæ nie uto¿samia siê z jednolitoci¹, a pokój
i zgoda wymagaj¹ od wszystkich ustêpstw w sprawach nieistotnych.
Dzie³a jego odzwierciedlaj¹ g³êbok¹ kulturê filozoficzn¹, znajomoæ literatury antyku  niejednokrotnie mo¿na spotkaæ u niego cytaty z Homera. Zna³ dok³adnie kierunki i propozycje filozofii greckiej,
patrzy³ jednak na nie jakby z dystansu, z perspektywy chrzecijañskiej. Z jego licznych pism do naszych czasów zachowa³y siê jedynie
dwa dzie³a: Adversus haereses, którego tytu³ w wersji polskiej oddaje
treæ tytu³u w wersji greckiej, tj. Zdemaskowanie i odparcie fa³szywej
Zob. m. in.: V. Grossi, Lineamenti di antropologia patristica, Roma 1983, s. 36-53;
J. Kelly, Pocz¹tki doktryny chrzecijañskiej, Warszawa 1988, s. 115-145.
4
Zachód chrzecijañski jako dzieñ wiêtowania Paschy przyjmowa³ niedzielê po 14 dniu
miesi¹ca nisan, tj. Paschy w kalendarzu hebrajskim, Wschód natomiast podtrzymywa³ termin hebrajski.
3
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gnozy, oraz Demonstratio praedicationis apostolicae  Wyk³ad nauczania apostolskiego5.
Ten Azjata z pochodzenia, a Galijczyk z wyboru nale¿y do najciekawszych postaci w staro¿ytnym Kociele. Jest wiadkiem czasów
apostolskich, a jednoczenie cz³owiekiem przepojonym pr¹dami, jakim ¿yje Zachód. Choæ czasy zmusza³y go do prowadzenia nieustannych polemik, nie dostrzega siê w nim ladu zaciêtoci czy agresywnoci. On potrafi³ czytelnie odró¿niaæ cz³owieka od pope³nianych
przez niego b³êdów, a przywieca³a mu idea, by b³¹dz¹cy poznali
prawdê, i by ukszta³towa³ siê w nich Chrystus. Jego program trafnie
mog¹ oddawaæ s³owa z Adversus haereses: Nie ma Boga, gdzie nie ma
dobroci6.

II. WYZWANIA ZE STRONY GNOZY NIEORTODOKSYJNEJ
Czynnikiem, który najbardziej zadecydowa³ o podjêciu przez Ireneusza problematyki antropologicznej by³o zjawisko gnostycyzmu,
w rozumieniu jako gnoza nieortodoksyjna, jaka pojawi³a siê na bardzo szerok¹ skalê zw³aszcza od po³owy II wieku. S¹ to liczne kierunki
o charakterze filozoficzno-religijnym, które z jednej strony by³y zafascynowane chrzecijañskimi idea³ami, z drugiej siêga³y do obrazów filozoficznych zw³aszcza z platonizmu, do elementów kosmologii przenikniêtej mitologi¹ czy do kultów misteryjnych Wschodu, tworz¹c
w praktyce ró¿norodne postaci synkretyzmu religijno-kosmologicznego, choæ w zamierzeniu jego protagonistów mia³o to podnieæ chrzecijañstwo z poziomu wiary (pistis)7 na poziom wiedzy i w ten sposób
5
Wydania krytyczne pism Ireneusza, do jakich odwo³uje siê niniejsze opracowanie:
Adversus haereses (= Adv. haer.) ksiêgi I i II  Patrologia Graeca (1857), t. 7, przytaczane
kolejno jako PG 7; Adv. haer. III  Sources Chrétiennes (= SCh) t. 34 (1952); Adv. haer. IV 
SCh 100 (1965); Adv. haer. V  SCh 152-153 (1969); Demonstratio praedicationis apostolicae 
SCh 62 (1959).
Polskie t³umaczenia tekstów Ireneusza z Lyonu: Wyk³ad nauki apostolskiej, wstêp,
przek³. i oprac. W. Myszor, ród³a myli teologicznej 7, Kraków 1977; wybór tekstów z Adv.
haer.: M. Michalski, Antologia literatury patrystycznej, t. 1, Warszawa 1975, 160-178; w. Ireneusz z Lyonu, Chwa³¹ Boga ¿yj¹cy cz³owiek, wybór i komentarz J. Comby, D. Singles, t³um.
W. Myszor, Kraków 1999. Informacje o licznych pismach Ireneusza  dzi faktycznie zaginionych  przekazuj¹: Euzebiusz z Cezarei, Historia Ecclesiastica V,20,2; Hieronim, De viris
illustribus 17.35.
6
Por. A. Hamman, Portrety Ojców Koscio³a, s. 35.
7
Pistis odbierana jest w kulturze greckiej jako element negatywny, niegodny myl¹cego cz³owieka, kontrastuj¹ce ze wszystkim, co charakteryzowa³y pojêcia logikos, logismos.
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uzyskaæ dla religii chrzecijañskiej prawo obywatelstwa w wiecie
helleñskim. W rzeczywistoci by³o to jednak tylko chrystianizacj¹
werbaln¹ pogañstwa8, co oznacza³o zdewaluowanie chrzecijañskiej
gnozy. Klemens nazywa ich wprost ob³udnikami podszywaj¹cymi siê
pod miano wyznawców gnozy9.
Istot¹ tych nowych form gnozy by³o szukanie prawdziwego poznania, dziêki któremu bêdzie mo¿na rozwik³aæ zagadkê wiata i z³a
w nim istniej¹cego, a tak¿e tajemnicê ludzkiej egzystencji. Zgodnie
z za³o¿eniami tego kierunku, cz³owiek znalaz³ siê dziwnym trafem
w obcym i wrogim sobie wiecie. Zmuszony jest tu ¿yæ, walcz¹c z wrogimi sobie si³ami, ale poniewa¿ jest dzie³em Boga, chce siê z tego wyzwoliæ i na nowo zjednoczyæ ze swoim Stwórc¹. Mo¿e to zrealizowaæ
na drodze specjalnego poznania. Zbawienie, to wyzwalanie siê z niewiedzy, by osi¹gn¹æ stan gnosis  poznania10.
Gdy wemiemy pod uwagê kolejne jeszcze elementy charakterystyczne dla gnostycyzmu, jak dualizm ontologiczny ze swymi krañcowymi konsekwencjami i synkretyzm doktrynalny, obraz cz³owieka
w tych systemach bêdzie siê rysowa³ jako bardzo daleki od chrzecijañskiej wizji, opartej na danych Objawienia. Bêdziemy przeto m.in.
spotykali tu wizje, ¿e wiat materialny, kosmos, a w tym i cia³o ludzkie, pochodzi od Demiurga  uto¿samianego z Bogiem Starego Testamentu  i z natury jest z³e, nie podlegaj¹ce jakiemukolwiek odnowieniu,
zbawieniu, czy te¿, ¿e dusza ludzka jest elementem boskim, uwiêzionym
w materii, st¹d celem ¿ycia cz³owieka prawdziwego, kieruj¹cego siê
m¹droci¹, jest wyzwolenie siê z materii11.
Wiele z grup ho³duj¹cych tym zasadom tworzy³o wspólnoty podobne do chrzecijañskich. Przejmowa³y tak¿e obrzêdy religijne, g³osi³y
podobne zasady moralne. Wydaje siê, ¿e dla wielu systemy te by³y
atrakcyjne ze wzglêdu na pozorn¹ racjonalnoæ, a zw³aszcza na udzielanie pozornie najbardziej przekonuj¹cych odpowiedzi na pytanie
o z³o i o tajemnicê cz³owieka. Chrzecijan mniej uwiadomionych zwodzi³ pozornym podobieñstwem do chrzecijañstwa, tym bardziej, ¿e
H. Wolfson, La filozofia dei Padri della Chiesa, Brescia 1978, s. 431.
Stromaty III, 110,3  F. Dr¹czkowski, Patrologia, s. 89-90.
10
Por. B. Studer, Soteriologie in der Schrift und Patristik (Handbuch der Dogmengeschichte, III-2), Freiburg-Basel-Wien 1978, s. 74-76.
11
Gdy chodzi o obraz doktryny kierunków gnostyckich, zob. R. Grant, Gnosticism and
Early Christianity, New York 1966, zw³. rozdzia³y III-IV; H. Wolfson, La filozofia dei Padri
della Chiesa, Brescia 1978, 431-496; panorama najwa¿niejszych kierunków: F. Dr¹czkowski,
Patrologia, s. 90-97.
8
9
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pojawiali siê g³osiciele, którzy przyjmowali tylko niektóre zasady gnostycyzmu, uwa¿aj¹c siê nadal za cz³onków wspólnoty Kocio³a. W rzeczywistoci by³o to zjawisko niezwykle grone dla m³odego chrzecijañstwa, które mog³o prowadziæ do zniekszta³cenia tradycji doktryny
apostolskiej. Nie dziwi nas przeto bardzo zdecydowana reakcja, z jak¹
te pr¹dy spotka³y siê ze strony Kocio³a.
W reakcji przeciw pr¹dom gnostyckim teologowie II wieku,
zw³aszcza w. Ireneusz i Tertulian, bardzo mocno uwydatniaj¹ integraln¹ naturê cz³owieka, jako jedn¹ nieroz³¹czn¹ rzeczywistoæ cia³a
i ducha odkupion¹ przez Chrystusa. W³anie dowartociowanie wymiaru cielesnoci, pe³nego cz³owieczeñstwa i odnowienie rzeczywistoci materialnej, wiata, w którym ¿yje cz³owiek, jest szczególniejszym
wk³adem teologów II wieku do dorobku soteriologii Kocio³a12.

III. RANGA CZ£OWIEKA W DZIELE STWÓRCZYM
Gdy Ireneusz podejmuje polemikê z b³êdami gnostyckimi, siêga
przede wszystkim do tekstów z Ksiêgi Rodzaju o stworzeniu cz³owieka,
z koronnym elementem powo³ania go do istnienia na obraz i podobieñstwo Bo¿e, jak ujmuje to tzw. redakcja kap³añska tej¿e Ksiêgi (Rdz
1,26-27), oraz drugiego  czasowo wczeniejszego  o uformowaniu cz³owieka przez Boga Jahwe i udzieleniu mu tchnienia ¿ycia (Rdz 2,7). Chodzi o teksty bardzo brzemienne w treæ w tradycji egzegezy biblijnej,
do których myl chrzecijañska zawsze siê odwo³ywa³a13.
W odpowiedzi na podwa¿anie przez gnostyków integralnej wizji
cz³owieka, jako istoty duchowo-cielesnej przeznaczonej do uczestniczenia w Bo¿ej chwale, nasz autor bardzo jednoznacznie wskazuje, ¿e
godnoæ cz³owieka ma swoje jedyne i najg³êbsze ród³o w Bo¿ym obdarowaniu go istnieniem i przeznaczeniem do osi¹gniêcia swojej pe³ni w bliskoci ze Stwórc¹.
Cz³owiek jest dzie³em Tego, który nie ma ani pocz¹tku, ani koñca

12
B. Studer, Soteriologie in der Schrift und Patristik, s. 74-76; V. Grossi, Lineamenti di
antropologia patristica, Roma 1983, s. 43.
13
Por. L. Regnault, S. Irenée de Lyon. Doctrine spirituelle, Dictionnaire de Spiritualité,
Ascetique et Mistique (=DSp) t. 7/2, 1942. Ireneusz, tak jak staro¿ytna tradycja egzegezy, nie
bierze jeszcze pod uwagê perspektywy historycznej poszczególnych tekstów biblijnych, ani
tym bardziej gatunków literackich, traktuj¹c z regu³y wszystkie wypowiedzi Pisma wiêtego jako jedno jednorodne s³owo od Boga do ludzi.
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i który nie potrzebuje niczego; jako istota najwy¿sza, wystarcza sam
sobie14.
Bóg stworzy³ cz³owieka nie dlatego, ¿e potrzebowa³by kogo do
swego szczêcia, ale dlatego, by mieæ w kim okazaæ i rozlaæ swoje nieogarnione dobro, i by uczyniæ go uczestnikiem swojej chwa³y15.
Bóg uformowa³ go ze wzglêdu na swoj¹ dobroæ16.
W tym sensie istnienie cz³owieka jest trwa³ym okazywaniem siê
wiadectwa dobroci Bo¿ej i chwa³y Bo¿ej, wed³ug okrelenia: gloria
Dei  homo vivens (chwa³¹ Boga ¿yj¹cy cz³owiek)17.
Ireneusz siêga³ ze szczególn¹ predylekcj¹ do wspomnianych wy¿ej dwóch tekstów biblijnych o stworzeniu cz³owieka, z których czerpie motywy ukszta³towania cz³owieka przez d³onie Bo¿e oraz stworzenia go na obraz i podobieñstwo Bo¿e18. W antropologii chrzecijañskiej
nie s¹ to tematy nowe. By³y one ju¿ przedmiotem uwagi pierwszych
wspólnot, o czym mo¿e wiadczyæ siêganie do nich w Licie Klemensa Rzymskiego do Kocio³a w Koryncie19. Biskup Lyonu jest jednak
pierwszym teologiem Kocio³a, który je szczególnie uwydatni³ jako
koronne teksty objawione dla odczytania kluczowych elementów
chrzecijañskiego spojrzenia na naturê cz³owieka i jego cel20.
Antropomorficzny temat dwóch d³oni Boga, którymi ukszta³towany zosta³ cz³owiek, Ireneusz wyprowadza z drugiego opisu stworzenia
 Rdz 2,7, gdzie  id¹c za relacj¹ biblijn¹  Bóg czyni cz³owieka na
wzór garncarza lepi¹cego naczynie z gliny, czyli pos³uguj¹c siê w tym
dziele, ze zrozumia³ych racji, dwiema d³oñmi. Temat d³oni Boga zakorzeniony w d³ugiej tradycji biblijnej, móg³ wiêc staæ siê bezpiecznym ród³em do dalszego wnioskowania teologicznego. Ireneusz odczytuje go teraz jako wskazanie wyj¹tkowej obecnoci trzech Bo¿ych
Osób przy dziele powo³ania do istnienia cz³owieka: wola-mi³oæ Ojca
wyra¿a siê przez dzia³anie stwórcze S³owa i M¹droci, tj. Syna
i Ducha wiêtego. Dwiema d³oñmi Ojca w powo³aniu do istnienia
cz³owieka jest Druga i Trzecia Osoba Bo¿a. W Bo¿ym zamyle ranga
cz³owieka jest tak wielka, ¿e tylko i wy³¹cznie przy jego stworzeniu
Adv. haer. III,8,3, SCh 34, 150; I,22,1, PG 7, 669.
Adv. haer. IV,14,1, SCh 100, 538.
16
Adv. haer. IV,14,2, SCh 100, 542.
17
Por. B. Czêsz, Duch wiêty zosta³ nam dany. Nauczanie Ojców i wiara staro¿ytnego
Kocio³a, Gniezno 1998, s. 88.
18
Zob. Demonstratio praedicationis apostolicae, 11, SCh 62, s. 48-49.
19
List do Koryntian 33, PG 1, 23.
20
Por. L. Regnault, S. Irenée de Lyon, 1943.
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manifestuje siê, zdaniem naszego autora, dzia³anie bezporednie ca³ej Trójcy Przenajwiêtszej21.
Przy takim ujêciu dochodzi³ z pewnoci¹ do g³osu tak¿e element
polemiczny wobec gnostycyzmu, mianowicie Ireneusz w ten sposób
zamierza³ wskazaæ bezpodstawnoæ idei porednictwa ca³ej hierarchii
eonów przy stworzeniu cz³owieka, jak¹ lansowa³y systemy gnostyckie.
W wietle danych Objawienia, argumentuje, cz³owiek jest dzie³em tylko i wy³¹cznie Bo¿ym  proprium ipsius plasma22. Jak wykazuje
w swym studium J. Mambrino23, taki obraz uwydatnia³ niezwykle g³êbok¹ bliskoæ, jaka zaistnia³a miêdzy Stwórc¹ a cz³owiekiem, relacjê na
podobieñstwo mi³oci rodzicielskiej wobec istoty, która jest wy³¹cznie
dzie³em Jego mi³oci, Jego stworzeniem24. Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e
figura dwóch d³oni Boga przy dziele stworzenia nie by³a dla Ireneusza
informacj¹ o sposobie ukszta³towania cz³owieka, powo³ania go do istnienia, ale ilustracj¹ nieogarnionej mi³oci Boga do cz³owieka25.

IV. STWORZENIE NA OBRAZ I PODOBIEÑSTWO (Rdz 1,26)
Drugim istotnym elementem uwydatniaj¹cym niezwyk³¹ godnoæ
cz³owieka w Bogu jest, zdaniem biskupa Lyonu, powo³anie go do istnienia na obraz i podobieñstwo Bo¿e. Pomijaj¹c ju¿ rozwój rozumienia tych terminów w pierwszych pokoleniach chrzecijañskich26, nale¿y przynajmniej wskazaæ, ¿e od czasu nauczania w. Paw³a utrwala
siê myl, ¿e Jezus Chrystus jest obrazem (eikon) dla chrzecijanina.
Jest obrazem doskona³ym tego, ku czemu przeznaczony jest cz³owiek.
Chrystus jest Adamem niebieskim, do osi¹gniêcia którego, przez
21
Por. Adv. haer. II,30,9, PG 822; IV,4, SCh 390; J. Mambrino, Les deux mains de Dieu
dans loeuvre de saint Irenée, Nouvelle Revu Théologique 79 (1957), s. 355n.
22
Adv. haer. III,19,3, SCh 34, 336.
23
J. Mambrino, Les deux mains de Dieu, s. 362.
24
Adv. haer. III,21,1, SCh 34, 382; IV,11,1, SCh 100, 498; IV,24,1, SCh 100, 700.
25
Por. J. Mamberino, Les deux mains de Dieu, 370; L. Regnault, S. Irenée de Lyon, 1934.
26
Biblijne terminy obraz (hebr. celem) i podobieñstwo (hebr. demuth), we wczesnym
chrzecijañstwie jak i w krêgach gnostyckich, pos³uguj¹cych siê t³umaczeniem greckim
w wersji Septuaginy, wystêpuj¹ w swych greckich odpowiednikach jako eikon i homoiosis.
Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e przybieraj¹ one jednak ju¿ szersze znaczenie. Pierwszy z nich, eikon,
pod wp³ywem tradycji platoñskiej poszerza siê o element uczestniczenia w obrazie, a nie
jedynie istnienia obrazu jako punktu odniesienia. Podobnie rozszerza siê znaczeniowo równie¿ homoiosis, wskazuj¹c teraz równie¿ na podobieñstwo duchowe pe³ne, jako cel, ku któremu cz³owiek powinien d¹¿yæ (Por. G. Lampe, A Patristic Greek Lexicon, wyd. 5, Oxford
1978, s. 410-415.956-957).
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upodobnienie siê, zmierza ów ziemski, tj. odkupiony przez Chrystusa
cz³owiek27. Wczesna tradycja patrystyczna ilustruje jednoznacznie, ¿e
idea obrazu i podobieñstwa przy stworzeniu cz³owieka ³¹czona by³a,
jeszcze przed Ireneuszem, z Chrystusem. Chrystus jest tym obrazem,
wed³ug którego cz³owiek zaistnia³, i z Nim ³¹czy siê równie¿ pojêcie
podobieñstwa. Jednak tak obraz jak i podobieñstwo koncentruj¹ siê
wokó³ wymiaru duchowego w cz³owieczeñstwie, nie rozci¹gaj¹c ich na
stronê somatyczn¹28. Ireneusz, jak i wspó³czesny mu teolog z Kartaginy, Tertulian, twórca jêzyka teologicznego w szacie ³aciñskiej, odkrywaj¹ jeszcze g³êbszy wymiar tej bliskoci cz³owieka ze S³owem Wcielonym wyra¿anej w³anie w idei obrazu, wed³ug którego zosta³ stworzony cz³owiek. Wskazuj¹ oni, ¿e z pojêciem owego obrazu jest
powi¹zany tak¿e komponent cia³a S³owa Wcielonego. Jako obraz
w dziele stworzenia cz³owieka z Ksiêgi Rodzaju, biskup z Lyonu rozumie uwielbione cz³owieczeñstwo S³owa Wcielonego, jakie ujawni siê
dopiero w czasie póniejszym od momentu dzie³a stworzenia, tj. po
dope³nieniu siê tajemnic paschalnych. Dopiero zatem po zmartwychwstaniu Chrystusa ujawnione zosta³o ludzkoci na czym polega obraz,
wed³ug którego Bo¿a mi³oæ powo³a³a cz³owieka do istnienia.
Konsekwentnie to sprawia, ¿e cz³owiek z kolei staje siê ilustracj¹
owego obrazu, tj. S³owa Wcielonego. Wcielenie przeto ukaza³o zarówno model  obraz dla cz³owieka w stworzeniu i jakby paradoksalnie,
odbicie w cz³owieku samego Logosu wcielonego. Dla Ireneusza obrazem Bo¿ym, o którym mówi tekst Rdz 1,26 nie mo¿e byæ nic innego
jak S³owo, które sta³o siê cia³em29. Obraz Bo¿y nie mo¿e ograniczaæ siê
tylko do intelektu cz³owieka, ale musi byæ dostrzegany tak¿e w jego
cielesnoci. Pe³ne zatem znaczenie tekstu Rdz 1,26 pozosta³o zakryte
dla ludzkoci a¿ do czasu, kiedy bêdzie mia³o miejsce Wcielenie i konsekwentnie ³¹cz¹ce siê z nim Zmartwychwstanie. Dopiero od tego
momentu mo¿na by³o poj¹æ wymiar widzialny obrazu z tego tekstu
biblijnego. Teraz dopiero mo¿na by³o uwiadomiæ sobie, ¿e w³aciwym
podmiotem tego¿ obrazu by³ Chrystus. Takie odczytanie zmierza³o ku
uwolnieniu komponentu somatycznego cz³owieka z negatywnego obci¹¿enia gnostycznego, gdzie to, co materialne nie mog³o nadawaæ siê
Por. L. Lamarche, Image et rassemblance, DSp 7/2, s. 1404 n.
Zob. Justyn, Dialog z ¯ydem Tryfonem, 6,1-2, w: Padres Apologetas Griegos (BAC 116),
Madrid 1954, 313; Ps. Barnaba, List, 5,5, w: Pierwsi wiadkowie. Pisma Ojców Apostolskich,
Kraków 1998, 183; Teofil z Antiochii, Do Auktolika, 2,18, BAC 116, 808.
29
Ireneusz, Demonstratio praedicationis 71, SCh 62, 138; Tertulian, De resurrectione
mortuorum 6,3-4, Corpus Christianorum Latinorum (=CCL) t. 2, 928.
27
28
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do zbawienia30. W takim kontekcie chrystologicznym i antygnostyckim nale¿y rozumieæ sformu³owania apologetyczne Tertuliana: Cz³owiek mo¿e byæ pojmowany jako cia³o, [ ] aby zrozumia³, ¿e to
wszystko, co Bóg zapowiedzia³ i obieca³ cz³owiekowi nie dotyczy tylko
duszy, ale tak samo i cia³a31. Tertulian siêgnie nawet do bardzo nowatorskiego obrazu: cia³o jest zawiasem zbawienia  cardo salutis32, ¿eby
powiedzieæ, i¿ cz³owieczeñstwo integralne, z cielesnoci¹, jest osi¹,
wokó³ której obraca siê dzie³o zbawienia.
Bliskoæ cz³owieka z Bogiem nie rozci¹ga siê jedynie na jego rozumnoæ, albo jak bêdzie mówi³ póniej Orygenes, na czêæ najsubtelniejsz¹ duszy  nous. Stawiaj¹c tak sprawê Ireneusz nie zamierza³
dawaæ wyjanienia antropomorficznego Boga czy przypisywaæ cia³u
jakoci Boskie, neguj¹c jego podleg³oæ rozk³adowi. Chcia³ jedynie powiedzieæ, ¿e cia³o nie ma w sobie wewnêtrznego wymiaru negatywnego przypisywanego przez gnostyków, ze wzglêdu na który znajdowa³o
siê poza zasiêgiem m¹droci i zbawienia Bo¿ego33, oraz, ¿e nie samo
cia³o jako takie niesie w sobie obraz Bo¿y, ale cia³o cz³owieka rozumiane w jego odniesieniu do cia³a S³owa Wcielonego.
Motyw obrazu i podobieñstwa pozwala³ Ireneuszowi  podobnie
jak przy dwóch d³oniach Boga  wskazaæ na wyj¹tkow¹ rangê cz³owieka w Bo¿ych zamiarach i na jego zale¿noæ od Boskich Osób  Syna
i Ducha wiêtego. Ta zale¿noæ jest wpisana wprost w naturê cz³owieka. W sformu³owaniu wersetu biblijnego obraz i podobieñstwo Bo¿e,
charakteryzuj¹cym naturê cz³owieka, biskup Lyonu dostrzega teraz
odniesienie do dzia³ania dwóch Osób Bo¿ych. Obraz odnosi siê do istnienia cz³owieka jako stworzenia w swojej czasowoci, na etapie swojej historii ziemskiej; podobieñstwo natomiast dotyczy jego urzeczywistniania siê, stawania, jakie dokonuje siê w mocy Ducha, by osi¹gn¹æ swoje ostateczne przeznaczenie. Cz³owiek w ten sposób znalaz³
siê od pocz¹tku swojego zaistnienia poprzez dzie³o stworzenia (plasis)
w procesie rozwojowym, który go ma doprowadziæ do pe³ni jego istnienia, nie trac¹c nic po drodze ze swej cielesnoci, jak chcieli to widzieæ gnostycy zakorzenieni w platonizmie. W obrazie d³oni Boga
z Rdz 2,7 Ireneusz widzi S³owo i Ducha: dzie³em S³owa jest danie ob30
Gnostyckie adagium przytaczane przez obydwu autorów: Adv. haer. 1,6,1, PG 7, 321;
Tertulian, Adv. Valentinianos 26,2, CCL 2, 771.
31
De resurrectione 5,8-9, CCL 2, 927.
32
Tam¿e, 931. Cardo  g³ówny, zwrotny punkt, jak równie¿: zaczepy mosiê¿ne (wrzeci¹dze), na których by³y zawieszone masywne, otwierane drzwi.
33
Adv. haer. 5,3,3, SCh 152, 43.
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razu dla cz³owieka, Duch natomiast formuje w nim podobieñstwo, ale
nie w rozumieniu jako elementu naturalnego i nadprzyrodzonego (jak
bêdzie to okrela³a póniej teologia zachodnia), ale jako jego wymiar
zewnêtrzny (dzie³o S³owa) i jego wymiar wewnêtrzny (dzie³o Ducha)34.
Nasz autor formu³uje myl jednoznacznie: caro  plasmatum secundum imaginem Dei; similitudo  assumens per Spiritum (cia³o
utworzone wed³ug obrazu Boga)35; imaginem habens in plasmate, similitudinem vero per Spiritum (posiadaj¹c obraz w stwarzaniu,
ukszta³towaniu, podobieñstwo natomiast przez Ducha)36. Ujmuj¹c to
na inny jeszcze sposób, powie: je¿eli kto usun¹³by w cz³owieku obraz, to zniweczy³by dzie³o stworzenia (plasma Dei)37. Zaistnienie cz³owieka na obraz Bo¿y oznacza w ten sposób, ¿e jego cia³o zosta³o
ukszta³towane w Adamie na obraz, tj. na wzór, S³owa Wcielonego, lub
 jak ujmuje to Tertulian  w stworzeniu cz³owieka daje siê poznaæ
Chrystus, który przyjdzie w przysz³oci38. Gdy Ireneusz mówi o dziele
stworzenia cz³owieka ma zawsze na uwadze  jakby w tle  tajemnicê
Wcielenia, i dlatego w tym duchu mo¿e sformu³owaæ, ¿e od momentu
powo³ania cz³owieka do istnienia, jeszcze przed dramatem grzechu
pierworodnego, rozpoczê³a siê w zamyle Bo¿ym ekonomia Syna Bo¿ego39, czy ekonomia wcielenia Syna Bo¿ego40.
Tytu³em podsumowania tych refleksji mo¿na przytoczyæ s³owa Ireneusza: S³owo Boga sta³o siê cia³em, czyni¹c siê podobnym do cz³owieka i cz³owieka podobnego do siebie, aby przez upodobnienie siê do
Syna cz³owiek sta³ siê cenny wobec Ojca. W przesz³oci [na pocz¹tku 
wed³ug ujêcia Ksiêgi Rodzaju] mówi³o siê, ¿e cz³owiek zosta³ stworzony na obraz i podobieñstwo Bo¿e, ale to nie zosta³o jeszcze ukazane.
Wtedy jeszcze S³owo, na którego obraz zosta³ stworzony, pozostawa³o
niewidzialne. Z tego powodu cz³owiek ³atwo straci³ tak¿e podobieñstwo. Ale kiedy S³owo sta³o siê cia³em, potwierdzi³o i jedno i drugie.
Ukaza³o prawdziwie obraz, staj¹c siê tym, co stanowi³o. Obraz przy34
Taki tok rozumowania jest zgodny z ide¹ obrazu w tradycji filozofii platoñskiej,
gdzie eikon jest wi¹zane z tym, co jest dostrzegane, zewnêtrzne. Obrazem mo¿e byæ tylko to, co jest dostrzegalne zmys³ami. Platon, dla przyk³adu, nigdy nie nazywa³ duszy ludzkiej obrazem Boga (Por. H. Crouzel, Teologie de limage de Dieu selon Origene, Paris 1956,
s. 34).
35
Adv. haer. V,6,1, SCh 153, s. 72.
36
Tam¿e, s. 76.
37
Tam¿e; Demonstratio praedicationis 11, SCh 62, s. 49.
38
De resurrectione carnis 6, CCL 2, 930.
39
Adv. haer. IV, pref. 4, SCh 100, 391.
40
Adv. haer. V,20,1, SCh 153, 255.
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wróci³ na sta³e podobieñstwo, czyni¹c cz³owieka podobnym Ojcu niewidzialnemu poprzez S³owo Wcielone, które siê widzi41.
Trzeba stwierdziæ, ¿e tak daleko id¹cej i dog³êbnej wizji zale¿noci
miêdzy cz³owiekiem a Bogiem w S³owie Wcielonym, a tym samym
fundamentu godnoci cz³owieka, jak zarysowa³ to biskup Lyonu, ju¿
nie bêdzie w refleksji teologicznej kolejnych stuleci. Sporód staro¿ytnych teologów Kocio³a Ireneusz najg³êbiej wyrazi³ relacjê, powi¹zanie organiczne miêdzy cz³owiekiem a Chrystusem, jego Odkupicielem, a jednoczenie z Duchem wiêtym42.
Nale¿a³oby jeszcze zaznaczyæ, ¿e gdy Ireneusz mówi³ o bezporednim udziale Syna i Ducha w dziele stworzenia cz³owieka, nie zamierza³ przez to pomniejszaæ jego wiêzi z Ojcem. Mi³oæ Ojca, wyra¿aj¹ca
siê w Jego woli, jest zawsze w tle ca³ego dzie³a stworzenia, jako principium wszystkiego. Trzeba tu poza tym mieæ na uwadze bardzo specyficzn¹ mentalnoæ rodowiska, w którym obraca siê Ireneusz, a która rzutowa³a niewiadomie tak¿e na obrazy teologiczne ówczesnych
chrzecijan. Cz³owiekowi tamtej epoki niewspó³miernie trudniej by³o
mówiæ w kategoriach czysto abstrakcyjnych. I tak, gdy mówiono
o dziele stworzenia przez Boga, przy wiadomoci, i¿ chodzi tu o zaistnienie czego, co przedtem w ogóle nie istnia³o, chce siê niemniej widzieæ jaki konkretny punkt wyjcia, jakby swoist¹ pramateriê, z której dopiero akt stwórczy Boga wy³oni³ w³aciwe kszta³ty. Takie ród³o
 principium stworzenia widziano we woli Ojca. Ta w³anie wola-mi³oæ Ojca stoi u pocz¹tku stworzenia cz³owieka43.

V. PERSPEKTYWA URZECZYWISTNIENIE OBRAZU I PODOBIEÑSTWA
W WOLNOCI
Wnikaj¹c w tok rozumowania Ireneusza, nie jest trudno zauwa¿yæ,
¿e obraz, z którym nieroz³¹cznie zwi¹zane jest podobieñstwo, jest rzeczywistoci¹, ku której dopiero cz³owiek zmierza. W zamiarze stwórczym Boga cz³owiek jest istot¹, która siê dopiero staje tym na miarê
odpowiedzi na dar mi³oci Ojca44. Wizja teologiczna Ireneusza zmierza
do ukazania, ¿e pe³niê odkupienia  czyli swego przeznaczenia 

41
42
43
44

Adv. haer. 5,16,2, SCh 153, 215; L. Regnault, S. Irenée de Lyon, 1945.
Por. V. Grossi, Lieneamenti di antropologia, s. 46.
Por. A. Orbe, Antropologia de San Ireneo, Madrid 1969, s. 44.
Zob. Adv. haer. V,28,4, SCh 153, 258.
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a wiêc realizacjê obrazu i podobieñstwa cz³owiek osi¹gnie w przysz³oci. Zostan¹ one doprowadzone do doskona³ej postaci wtedy, gdy po
Paruzji ca³y wszechwiat, jako rodowisko istnienia cz³owieka, zostanie odnowiony w Chrystusie45. Bêdzie to owocem dzia³ania w nim
Ducha wiêtego na drodze stawania siê dzieckiem mi³uj¹cego Ojca
Niebieskiego w przeci¹gu ¿ycia ziemskiego, od momentu chrztu. Przestrzeni¹ takiego ¿ycia jest tylko wspólnota Kocio³a  mistyczne Cia³o
Chrystusa.
Plan mi³oci Bo¿ej wobec cz³owieka jest niezmienny i on zostanie
ostatecznie zrealizowany, mimo ¿e na drodze stan¹³ grzech pierworodny46. Gwarancje jego dope³nienia w ramach ekonomii Bo¿ej maj¹ swoj¹ podstawê w woli Bo¿ej; s¹ zapewnione przez samego Boga. Sam
Chrystus odbudowuje nasz¹ przyjañ z Ojcem47 i On przez swoje Wcielenie ukoronowane Zmartwychwstaniem zagwarantowa³, ¿e przed
ka¿dym cz³owiekiem otwiera siê perspektywa osi¹gniêcia obrazu
i podobieñstwa48.
Krel¹c rezultat koñcowy owego dzie³a, biskup Lyonu ujmuje:
W koñcu S³owo Ojca i Duch Boga [Duch wiêty], skupieni przy pierwotnej plasma [przy dziele stworzenia] Adama, uczynili cz³owieka ¿ywym i pe³nym, którego przyjmuje Ojciec doskona³y [ ] Oni te¿ dope³nili dzie³a stworzenia cz³owieka, ¿e Adam sta³ siê na obraz i podobieñstwo Bo¿e49. Ten proces stawania siê, realizowania obrazu i podobieñstwa jest mo¿liwy jednak dopiero wtedy, gdy cz³owiek otwiera siê
w sposób wolny i z mi³oci¹ na Bo¿e obdarowanie. W³anie wolnoæ
jest kolejnym elementem niezwyk³ego wyniesienia cz³owieka. Jest on
istot¹ obdarowan¹ woln¹ wol¹ do tego stopnia, ¿e sta³ siê dla Ojca 
przez Syna w Duchu wiêtym  wprost partnerem dialogu mi³oci.
Bo¿a mi³oæ uczyni³a wszystko, by cz³owiek tê pe³niê osi¹gn¹³. Reszta
zale¿y teraz od cz³owieka.
W tekstach naszego autora mo¿na spotkaæ kilka wypowiedzi, w których zaznacza, ¿e w podobieñstwie Bo¿ym w cz³owieku rozumieæ nale¿y
nie tylko dzia³anie Ducha wiêtego, ale tak samo fakt bycia istot¹ rozumn¹ i woln¹: Jest on podobny Bogu ze wzglêdu na to, ¿e jest rozumny,
stworzony jako wolny w swej woli i posiadaj¹cy mo¿liwoæ wyboru50.
45
46
47
48
49
50

Por. tam¿e, 111-113.
Por. Adv. haer. IV,38,3.
Por. Adv. haer. V,17,1.
Por. Adv. haer. V,2,1; V,2,3; V,3,2; V,7,1-2; V,13,3.
Adv. haer. V,1,3, SCh 152, 20. Por. V. Grossi, Lineamenti di antropologia, s. 45.
Adv. haer. IV,4,3, SCh 100, 424.
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Od pocz¹tku [od aktu stworzenia] cz³owiek jest wolny, jak wolnym jest
Bóg, na którego podobieñstwo zosta³ stworzony51. Posiadaj¹c mo¿liwoæ dobrowolnego wspó³pracowania z Bogiem, aby osi¹gn¹æ doskona³oæ, mo¿e dopiero wtedy na sposób w³aciwy dojrzewaæ do zrozumienia i docenienia daru mi³oci Bo¿ej oraz chwa³y, do jakiej zosta³
przeznaczony52. Tylko dziêki wolnoci mo¿e nauczyæ siê szukania dobra i odsuwania od siebie z³a53. Dar wolnoci jest ilustracj¹, jak niezwykle wielkim jest wywy¿szenie cz³owieka i jego przeznaczenie.
W swojej wszechwiedzy Bóg zna³ w pe³ni swoje stworzenie  cz³owieka obdarowanego wolnoci¹, jak i kierunki jego wyborów, a mimo to
w swej wspania³omylnoci dopuci³, by cz³owiek realizowa³ decyzje
swej wolnej woli, nawet je¿eli by siê mia³y zwróciæ przeciwko Stwórcy. Mo¿liwoæ buntu, grzechu, który Bóg przewidzia³, jeszcze bardziej
ukazuje jak nieogarniona jest dobroæ i wspania³omylnoæ Boga54.
Wyakcentowanie wolnoci cz³owieka, jako znamienia jego godnoci
w Bogu, ze strony Ireneusza jawi³o siê jako tym bardziej konieczne, ¿e
chodzi³o tu o kolejny istotny punkt w antropologii zanegowany przez
gnostycyzm. W systemach gnostyckich bowiem bazuj¹cych na dualizmie ontologicznym  za czym szed³ konsekwentnie determinizm  nie
pozostawiano cz³owiekowi miejsca na mo¿liwoæ wyboru: absolutna
przewaga ludzkoci, nale¿¹ca wed³ug nich do tzw. cielesnych, prowadzona by³a przez z³e przeznaczenie tylko i wy³¹cznie na zatratê. Uwolnienie zarezerwowane jest jednie dla nielicznych duchowych55.
Droga realizacji ku realizacji obrazu i podobieñstwa prowadzi
z woli Boga poprzez wspólnotê Mistycznego Cia³a Chrystusa, któr¹
jest Koció³. Punktem wyjcia dla tego dzie³a jest chrzest56, a ka¿dorazowo sprawowana Eucharystia staje siê drog¹ najbardziej ¿ywego formowania przez Ducha podobieñstwa, a tym samym najbardziej intensywnym przygotowaniem cz³owieczeñstwa do zmartwychwstania57.
Duch wiêty jest wod¹ ¿yw¹ dan¹ przez Chrystusa58; On rozdziela
dary i sprawia w cz³owieku podobieñstwo Bo¿e59.
Adv. haer. IV,37,4, SCh 100, 932; Demonstratio praedicationis 11, SCh 62, 49.
Adv. haer. IV,37,6, SCh 100, 936.
53
Adv. haer. IV,39,1, SCh 100, 960.
54
Adv. haer. IV,38,4, SCh 100, 940; III,20,1-2, SCh 134, 338-342. L. Regnault, S. Irenee de
Lyon, 1946; B. Studer, Soteriologie in der Schrift und Patristik, s. 79-80.
55
Por. L. Regnault, S. Irenee de Lyon, 1945.
56
Por. Adv. haeres., III,17,2-3.
57
Zob. Adv. haer. V,2, SCh 153, 29-41.
58
Por. Adv. haeres., V,18,2.
59
Por. Adv. haeres., V,6,1; V,8,1-3.
51
52
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Powi¹zanie Ducha wiêtego z realizowaniem w cz³owieku podobieñstwa Bo¿ego Ireneusz widzi tak daleko, ¿e powie wprost, i¿ cz³owiek doskona³y, tj. ¿yj¹cy w Bogu, mo¿e istnieæ tylko wtedy, gdy nast¹pi w nim spotkanie cia³a, duszy i Ducha: perfectus homo commixtio
et adunatio est animae assumentis Spiritus Patris et admixtae ei carni60. Dziêki Duchowi wiêtemu cz³owiek mo¿e stawaæ siê bardziej
duchowy, by wreszcie zajanieæ blaskiem zmartwychwstania i niezniszczalnoci. Ku temu prowadzi otwieranie siê na dzie³a Ducha
obecnego w Kociele. Bez Niego cz³owiek straci³by to¿samoæ, któr¹
Bóg od wieków dla niego zaplanowa³. W takim kontekcie mylowym
bêdzie móg³ powiedzieæ: ubi Spiritus Patris, ibi homo vivens  gdzie
jest Duch Ojca, tam jest ¿yj¹cy cz³owiek61.

*
Postrzeganie cz³owieka jako stworzenia powo³anego do istnienia
na obraz i podobieñstwo, jako dzie³a mi³oci trzech Bo¿ych Osób, pozwala³o teologom drugiego stulecia uwydatniæ, ¿e autentyczna wielkoæ cz³owieka tkwi w wybraniu Bo¿ym i darze wolnoci. Jego godnoæ jako istoty duchowo-cielesnej p³ynie z tego, ¿e cz³owieczeñstwo
ma swój pierwowzór  obraz w doskona³ym, chwalebnym cz³owieczeñstwie S³owa Wcielonego, do zrealizowania którego prowadzi dzia³anie
Ducha wiêtego, kszta³tuj¹cego w nim podobieñstwo Bo¿e. To daje
podstawê do afirmacji cielesnoci i ca³ej rzeczywistoci ziemskiej,
a w konsekwencji prowadzi do odkrywania g³êbokich motywacji tworzenia kultury materialnej.
Na uwagê zas³uguje jeszcze jeden rys: biskup Lyonu ukazuje przez
swoje dzie³o, ¿e odpowiedzi¹ ze strony chrzecijan na b³êdy antropologiczne jest ukazanie autentycznej godnoci i wielkoci cz³owieka
w Bogu. Pod tym wzglêdem tak¿e jawi siê wymiar ci¹g³ej aktualnoci
nauczania tego¿ Ojca Kocio³a.
60
61

Adv. haer. V,6,1, SCh 152, 76.
Adv. haer. V,9,3, SCh 152, 115. Por. B. Czêsz, Duch wiêty zosta³ nam dany, s. 87n.
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Teologia ³aski i wolnoci w nauczaniu wiêtego Grzegorza z Nyssy
The Theology of Grace and Freedom in the Teaching of St. Gregory of Nyssa
Wolnoæ jest podobieñstwem do Tego, który nie ma nad sob¹ pana
(a)de/spoton) ani w³adcy (au)tokrate/j), podobieñstwem, które jest nam
dane od pocz¹tku1 .

I. CZ£OWIEK JAKO OBRAZ BOGA
Sposób rozumienia natury ludzkiej zwi¹zany jest nierozerwalnie
z przyjêtym obrazem Boga. Chc¹c mówiæ o wolnej woli w nauczaniu
w. Grzegorza z Nyssy, nie mo¿na zapomnieæ o jej realizacji we wcielonym Synu Bo¿ym. Odczytane cz³owieczeñstwo w Chrystusie, staje
siê podstaw¹ antropologii Ojca Kocio³a. Syn Bo¿y w swoim cz³owieczeñstwie, jak przedstawia to biskup Nyssy, staje przed Bogiem Ojcem
w pe³nej wolnoci. Skoro Chrystus jest dla cz³owieka Pierwowzorem
(a)rxe/tupoj)2 , wed³ug, którego zosta³ on powo³any do istnienia, to cz³owiek równie¿ ma mo¿liwoæ udzia³u w tej wolnoci, która objawi³a siê
w Chrystusie. Prowadzi to do stwierdzenia, ¿e je¿eli cz³owiek jest
stworzony na podobieñstwo jedynego obrazu Boga, którym jest Syn

1
Grzegorz z Nyssy, De anima et resurrectione dialogus,101, PG 46, 12-160, t³um. (frag.)
J. Dembska [w:] T. pidlík, I. Gargano, Duchowoæ Ojców greckich i wschodnich, t³um.
J. Dembska, Kraków 1997, s. 74.
2
Por. De hominis opificio 3-5, PG 44, 125-256, t³um. T. Sinko [w:] wiêty Grzegorz z Nyssy, Wybór pism, Warszawa 1963, s. 64-70.
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Bo¿y, to jest stworzeniem w wyj¹tkowy sposób obdarowanym3 . Wyj¹tkowoæ tego obdarowania wyra¿a siê w decyzji Boga, który: nie móg³
pozbawiæ go (cz³owieka) najpiêkniejszego i najcenniejszego z dóbr
mianowicie tej ³aski, by by³ bez pana (a)de/spoton) nad sob¹ i mia³
woln¹ wolê (au)tecou/sion)4 . Na wzór Chrystusa, Syna Bo¿ego, cz³owiek
wród innych darów otrzyma³ przede wszystkim woln¹ wolê. Wszystkie dary, jak naucza w. Grzegorz, udzielone cz³owiekowi dotycz¹ jego
powszechnej natury, tej któr¹ przyj¹³ we wcieleniu Syn Bo¿y. Indywidualna realizacja tej natury jest spe³nianiem siê osoby w ³¹cznoci
z ca³ym gatunkiem ludzkim, a przede wszystkim z Chrystusem. W ten
sposób realizuje siê plan Boga wobec stworzenia, wed³ug powtarzanych przez w. Grzegorza s³ów: na tyle przynajmniej, na ile ca³oæ
mo¿e byæ osi¹galna przez czêci5 . Zadanie cz³owieka, od pocz¹tku jego
istnienia, to ¿ycie i dzia³anie wed³ug Obrazu Boga, którym jest wcielony Syn Bo¿y. Prowadzi to do wniosku, ¿e tym zadaniem by³o i jest
poddanie stworzenia Bogu. Jak nale¿y rozumieæ poddanie cz³owieka
i ca³ego wszechwiata Bogu, wyjania siê w Tajemnicy Syna, który sta³
siê cz³owiekiem. Bo¿a wola objawia siê ludzkoci w tym, co dokona³o
siê od poczêcia Jezusa z Nazaretu do chwalebnego przyjêcia dzie³a
Syna przez Ojca. Mo¿liwoæ zrozumienia koncepcji wolnoci cz³owieka, wed³ug w. Grzegorza z Nyssy, ujawnia siê tylko w powi¹zaniu
z tajemnic¹ Wcielenia i Zmartwychwstania. W nauczaniu w. Grzegorza na porz¹dek stworzenia nak³ada siê porz¹dek zbawienia, które s¹
wyjaniane w terminach wzajemnie od siebie zale¿nych. Jednoczenie
nale¿y pamiêtaæ, ¿e w nauce w. Grzegorza i wschodnich Ojców Kocio³a dar wolnoci nie jest czym, co cz³owiek otrzymuje dodatkowo.
Dar wolnoci jest nierozdzielny od natury cz³owieka, mo¿emy o nim
mówiæ, mylowo wyró¿niaæ ró¿ne aspekty tego pojêcia, ale zawsze
trzeba pamiêtaæ, ¿e je¿eli jakiego z tych aspektów zabraknie to cz³owiek przestaje byæ cz³owiekiem. Szeroko pojêty dar wolnoci jest,
w rozumieniu Ojców Kocio³a, ontologiczn¹ podstaw¹ jego istnienia6 .
Por. J. Gaith, La conception de la liberté chez Grégoire de Nysse, Paris 1953.
Grzegorz z Nyssy, Oratio catechetica magna 5, PG 45, 9-106, t³um. W. Kania [w:] wiêty Grzegorz z Nyssy, Wybór pism, Warszawa 1974, Pisma Starochrzecijañskich Pisarzy (dalej PSP) 14, s. 137, przet³umaczone równie¿ przez: T. Sinko, Nauka katechetyczna [w:] wiêty Grzegorz z Nyssy, Wybór pism, Warszawa 1963, s. 69.
5
Grzegorz z Nyssy, In Psalmos, 32, ed. J. McDonough, Gregorii Nysseni Opera (dalej
GNO), vol. 5. Leiden, 1962; por. De anima et resurrectione dialogus, 28, PG 46, t³um. W. Kania, Dialog z siostr¹ Makryn¹ o duszy i zmartwychwstaniu [w:] wiêty Grzegorz z Nyssy,
dz. cyt., s. 32.
6
Natomiast w. Grzegorz w swoich pogl¹dach nie idzie dok³adnie za Klemensem Aleksandryjskim czy Orygenensem, którzy uznaj¹, ¿e rozumnoæ duszy (jak najszerzej rozumia3
4
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Wolnoæ cz³owieka rozpoznawana jest w pierwszym rzêdzie jako
tajemnica i jest jednoczenie darem, który najbardziej dotyczy relacji
miêdzy Bogiem Stwórc¹ a stworzonym cz³owiekiem. W przekonaniu
w. Grzegorza cz³owiekowi, który staje siê wed³ug obrazu Boga, nie
dano daru wolnoci jako niezmiennego depozytu. Wolnoæ jest zadaniem, które nale¿y realizowaæ na wielu p³aszczyznach. Ojciec Kocio³a analizuj¹c wolnoæ cz³owieka, przedstawia je jako pojêcie z³o¿one,
w które mo¿na zg³êbiaæ, by lepiej je zrozumieæ.
W swojej próbie zrozumienia dzia³ania Boga wobec cz³owieka
i cz³owieka wobec Boga, w. Grzegorz rozró¿nia trzy podstawowe
sk³adniki wolnoci: w³asn¹-wolnoæ, (au¹tecou/sion)7 , wolnoæ wyboru
miêdzy dobrem a z³em, czyli wyboru drogi ¿ycia (proai/resij)8 i tak
zwan¹ wolnoæ strukturaln¹ (e¹leuqeri/a)9 . Analiza tych elementów
wolnej woli jako g³ównych wymiarów istnienia cz³owieka wed³ug obrazu Boga, pozwala na g³êbsze poszukiwanie interpretacji relacji miêdzy Bogiem Stwórc¹ a wolnym cz³owiekiem.

II. W£ASNA-WOLNOÆ
Chrzecijañski Wschód nie musia³ borykaæ siê z b³êdami Pelagiusza, st¹d nauczanie teologów o wolnoci cz³owieka wobec mi³osiernego Boga przybra³o innych kszta³t ni¿ na chrzecijañskim Zachodzie.
Ojcowie Kocio³a w ca³ym swoim nauczaniu podkrel¹ indywidualn¹
na) jest obrazem Boga. Obraz Boga nie zawiera siê równie¿ tylko w rozumie (nou=j) i wolnej
woli (au)tecou/sion) (jak u Ireneusza). W to, co Ojciec Kocio³a nazywa obrazem Boga w cz³owieku, oprócz wolnej woli, jest w³¹czone (nieod³¹cznie) ci¹g³e d¹¿enie do ¿ycia w ³asce, czyli
w cnocie (a¹reth/), to ¿ycie wed³ug obrazu, którym jest Chrystus. Por. De Instituto Christiano,
PG 46, 288-305, t³um. J. Naumowicz, O celu ¿ycia i prawdziwej ascezie [w:] w. Grzegorz
z Nyssy, O naladowaniu Boga, Kraków 2001, s. 99-137.
7
w. Grzegorz opisuj¹c dzia³anie Chrystusa w Kanie Galilejskiej podkrela jego ludzkie wolne i w³asno-wolne dzia³anie. Ti/ e)moi\ kai\ soi/, gu/nai (J 2, 4) mh\ kai\ tau/thj mou th=j
h(liki/aj e)pistatei=n e)qe/leij. Ou)/pw h(/kei mou h( w(/ra h( to\ au)tokrate\j parexome/nh t$= h(liki/#
kai\ au)tecou/sion,  podkrelenie autorki  In illud: Tunc et ipse filius, 1308 [w:] PG 44, 13041325, t³um. (frag.) M. Stokowska, w: H. de. Lubac, Katolicyzm. Spo³eczny aspekt dogmatu,
Kraków 1961, 120-121; i t³um. T. Szramka [w:] G.A. Maloney, Chrystus Kosmiczny: od Paw³a
do Teilharda, Warszawa 1972, 252-253. Je¿eli nie zaznaczono inaczej, zamieszczone w artykule fragmenty utworów zosta³y prze³o¿one przez autorkê.
Por. te¿ J. Daniélou, Platonisme et théologie mystique. Doctrine spirituelle de saint
Grégoire de Nysse, Paris 1954, s. 108-109; T. pidlík, I. Gargano, Duchowoæ Ojców greckich
i wschodnich, t³um. J. Dembska, Kraków 1997, s. 73-74.
8
De anima et resurrectione dialogus, PG 46, 101, PSP, s. 32 ; por. Oratio catechetica
magna, 21, PSP, s. 157.
9
Por. Oratio catechetica magna 22, 30; PSP, s. 112,158-160. Por. te¿: Z. Abramowiczówna, red., S³ownik grecko-polski, Warszawa 1958, t. 2; J. Daniélou, dz. cyt., s. 107-111.
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wolnoæ cz³owieka, która jest podstaw¹ jego odpowiedzialnoci w ka¿dym czynie. Natomiast uzasadnienie, jak cz³owiek jest wolny wobec
Boga ukszta³towa³o siê odmiennie na Zachodzie i Wschodzie.
Nauczaj¹c o wolnej woli Ojcowie greccy nie stworzyli osobnych
dzie³ powiêconych temu problemowi, daje siê ono wyodrêbniæ z dzie³
chrystologicznych, szczególnie tych napisanych w aspekcie soteriologicznym. Nale¿y podkreliæ fakt, i¿ Ojcowie Wschodu mocno bronili
terminu w³asna-wolnoæ (au¹tecou/sion)10 we wszelkich polemikach
z Zachodem. Do tego stopnia, ¿e oskar¿ano ich o pelgianizm lub semipelagianizm11 . Nie zrezygnowali jednak z w³asnego przekonania,
wiedz¹c, ¿e buduj¹ swoje pojêcie natury cz³owieka nie tylko na biblijnej wierze popartej logik¹ filozofii, ale i na niewyra¿alnym dowiadczeniu dzia³ania Boga w cz³owieku, na apofatycznym dowiadczeniu
Bo¿ej obecnoci12 . W takim znaczeniu termin w³asna-wolnoæ by³ dla
nich, w opisie relacji dowiadczania Bo¿ego dzia³ania, terminem kluczowym.
wiêty Grzegorz, filozof, teolog i mistyk, w swoim dziele O stworzeniu cz³owieka przekonuje, ¿e cz³owiek jest wolny w swoim wyborze: albowiem królewskoæ i wy¿szoæ dalek¹ od pospolitej pokory,
dusza [cz³owiek] okazuje sama z siebie przez to, ¿e nie uznaje nad sob¹
¿adnego pana (a¹de/spoton) i jest w³asno-wolna (au¹tecou/sion), powoduj¹c siê w³asnymi chêciami (au¹tokratorikw=j)13 . Powstaje pytanie jak
nale¿y rozumieæ g³êboko wpisan¹ w nauczanie Ojców greckich w³asn¹-wolnoæ? Czym jest to najbardziej w³asne i wolne cz³owieka i jak
ono jest w cz³owieku? Po pierwsze biskup Nyssy przekonuje, ¿e cz³owiek w swojej wolnoci nie powinien mieæ nad sob¹ ¿adnego pana,
a jego dzia³anie ma byæ powodowane w³asnymi pragnieniami, choæ
równoczenie najwiêkszym szczêciem dla cz³owieka jest poddaæ siê
10
Por. J.N.D. Kelly, Pocz¹tki doktryny chrzecijañskiej, t³um. J. Mrukówna, Warszawa
1988, s. 256-262; J. Naumowicz, Wstêp [w:] w. Grzegorz z Nyssy, dz. cyt., s. 31; T. pidlík,
I. Gargano, dz. cyt., s. 46-47; 73-76.
11
U teologów zwi¹zanych z myl¹ w. Augustyna mo¿e prowadziæ to do nieporozumienia. Ojcowie greccy w swoich wywodach podkrelali piêkno natury cz³owieka stworzonej na
obraz i podobieñstwo Boga. To podobieñstwo do Stwórcy zak³ada wspó³pracê (sunergo/n) cz³owieka z Bogiem. Por. Augustyn, De gestis Pelagii, PL 44, 319-360, t³um. K. Obrycki, wiêty
Augustyn, Dzieje procesu Pelagiusza, w: Grzech , dz. cyt.; T. pidlík, I. Gargano, dz. cyt.,
s. 75-76; Breviarium Fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kocio³a, oprac. S. G³owa,
I. Bieda, Poznañ 1988, s. 283-287.
12
T. Wêc³awski, Miêdzy mow¹ a milczeniem. Próba okrelenia sensu apofazy teologicznej w rozmowie z W³odzimierzem N. £osskim i Martinem Heideggerem, Poznañskie Studia
Teologiczne, 5, 1984, s. 143-150.
13
Grzegorz z Nyssy, De hominis opificio 4, PG 44, 136, t³um. T. Sinko, s. 21.
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Bogu. Jak pogodziæ oba sposoby widzenia ludzkiej wolnoci, jest ona
poddana czy wolna? Po drugie, w. Grzegorz o darach udzielonych
cz³owiekowi w chwili stworzenia pisze: nie mo¿na w³aciwie powiedzieæ, ¿e nam je da³ (de/dwken), lecz ¿e siê nimi podzieli³ (mete/dwke)
z nami, przydawszy obrazowi ozdobê, w³aciw¹ swojej naturze14 .
W przekonaniu Ojca Kocio³a, Bóg nie tylko daje cz³owiekowi, ale
dzieli siê z cz³owiekiem swoimi dobrami. Co by w takim razie mia³o
znaczyæ owo dzielenie siê Tego, który jest niepodzieln¹ Jednoci¹?
Wyjanienie obu aporii nale¿y zacz¹æ od stwierdzenia, i¿ nauczaj¹c o cz³owieku Ojciec Kocio³a zawsze przedstawia go jako stworzonego wed³ug Pierwowzoru (a)rxe/tupoj)15 , czyli jedynego obrazu Boga,
którym jest Syn Bo¿y. Dodatkowo nale¿y podkreliæ [ ] wszelkie dzia³anie (e)ne/rgeia) Bo¿e, dotycz¹ce stworzeñ i nazywane zgodnie z wielorak¹ myl¹, wychodzi od Ojca, przechodzi przez Syna i w Duchu
wiêtym siê doskonali [ ] cokolwiek dzieje siê, czy to dotycz¹ce codziennej opatrznoci czy te¿ kierowania (ekonomi¹) i zachowania
wszystkiego, dzieje siê za spraw¹ trzech16 . Podstaw¹ dzia³ania Boga
wobec stworzeñ, tak jak to przedstawia w. Grzegorz, jest wynikaj¹ca
z wewnêtrznego ¿ycia Trójcy jednoæ i wzajemna wymiana mi³oci.
Wydaje siê, i¿ mo¿na, bez obawy naruszenia jednoci Boga, stwierdziæ,
¿e Bóg podzieli³ siê swoj¹ mi³oci¹, której cech¹ jest nieustanne udzielanie siê drugiemu17 . Poprzez relacje mi³oci i dziêki ³asce, z zachowaniem ró¿nicy natur, cz³owiek otrzyma³ dar w³asnej-wolnoci
(au¹tecou/sion), dziêki, której ma realny i nieusuwalny udzia³ w mi³oci Boga. Przeprowadzone rozumowanie wydaje siê potwierdzaæ przekonanie w. Grzegorza, i¿ Bóg, stwarzaj¹c uczyni³ ludzi: nie tylko widzami Bo¿ej chwa³y, lecz jej uczestnikami, a¿ do spokrewnienia
(sugge/neian)18 z natur¹ Bo¿¹19 . W takim rozumieniu rzeczywistoæ
Tam¿e 9, PG 44, 149, t³um. T. Sinko, s. 30.
Mete/dwke  pochodzi od greckiego s³owa metadidwmi  oznacza odstêpowaæ, daæ, przekazaæ czêæ czego, oddaæ, odst¹piæ komu co, u¿yczaæ czego komu, dzieliæ siê z kim
czym.
Równoleg³y tekst angielski i grecki dostêpny jest na stronie internetowej
http://www.ellopos.net/elpenor/physis/nyssa-man/9.asp
15
Por. Tam¿e 3-5, PG 44, 133-137, t³um. T. Sinko, s. 64-70.
16
Grzegorz z Nyssy, Ad Ablabium, 48, GNO 3/1, s. 47-48, t³um. T. Grodecki [w:] Grzegorz
z Nyssy, Drobne Pisma Trynitarne, s. 111.
17
Teologowie pocz¹tków chrzecijañstwa, pragn¹c jak najbardziej przybli¿yæ siê do niewys³owionej Tajemnicy dynamicznych relacji pomiêdzy Bogiem a stworzeniem, przyjmowali w swoich refleksjach, i¿ Bóg wychodzi ku cz³owiekowi i udziela siebie w relacjach, których podstaw¹ jest Jego mi³oæ, poniewa¿ jak przekonuje Jan Ewangelista, Bóg jest mi³oci¹ (1J 4,8.16).
18
Termin suggenh/j oznacza równie¿ to, co jest cech¹ wrodzon¹, naturaln¹, jednoczenie
14
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okrelana jako w³asna-wolnoæ (au¹tecou/sion) jest najg³êbsz¹ ludzk¹
tajemnic¹, niemo¿liw¹ do ostatecznego zdefiniowania, mo¿emy pozostaæ na poziomie jej opisu jako symbolu i stwierdziæ, ¿e jest to ta przestrzeñ w cz³owieku, w której Bóg udziela cz³owiekowi samego siebie.
Wydaje siê, i¿ grecki termin w³asna-wolnoæ (au¹tecou/sion) najbardziej
odpowiada biblijnemu pojêciu serce (kardi/a)20 .
Zg³êbiaj¹c dalej myl w. Grzegorza z Nyssy o relacji miêdzy ³ask¹
Boga a wolnoci¹ cz³owieka, mo¿emy siêgn¹æ do niewielkiego dzie³a
napisanego przeciwko arianom: In illud: tunc ipse filius21 . Id¹c za
nauczaniem Aposto³ów, Ojciec kapadocki podkrela przede wszystkim
mi³oæ Boga do stworzeñ. To mi³oæ jest wyznacznikiem Bo¿ego dzia³ania tak, ¿e nie narusza wolnoci swoich stworzeñ. Skoro Bóg nie tylko da³ cz³owiekowi dar w³asnej-wolnoci, ale siê z nim podzieli³
(mete/dwke), to istotê tego daru mo¿emy odczytaæ tylko z jedynego obrazu Boga, którym jest Jezus Chrystus, poniewa¿ cz³owiek jest obrazem Boga wed³ug tego obrazu. W omawianym dziele Ojciec Kocio³a
przedstawia wcielonego Syna Bo¿ego, który w swej wolnoci podda³
siebie, w ludzkiej naturze, woli Ojca22 . Uni¿y³ samego siebie z mi³oci
do stworzenia. Na tej podstawie wydaje siê, i¿ istota ludzkiej w³asnejwolnoci nierozerwalnie wi¹¿e siê uni¿eniem Syna i poddaniem
w Jego ludzkiej naturze woli Boga Ojca. Wol¹ Ojca jest wolne i autonomiczne istnienie stworzeñ. Uprawnionym wydaje siê wniosek, ¿e
pochodz¹cy z tego samego rodu, st¹d mo¿emy wnioskowaæ, i¿ w cz³owieku istnieje pierwiastek boski, który warunkuje jego d¹¿enie do Boga. Greccy Ojcowie Kocio³a od w. Ireneusza, poprzez w. Atanazego rozwijali myl pokrewieñstwa Bo¿ego w kategorii przebóstwienia (qe/wsij, qeopoi/hsij), termin ten by³ ró¿nie interpretowany, zawsze jednak w zwi¹zku
z Wcieleniem Syna Bo¿ego. w. Grzegorz z Nyssy nadaje pojêciu przebóstwienie swoisty wydwiêk, to powrót do niemiertelnoci, któr¹ cz³owiek utraci³ przez upadek. Odzyskanie
pe³ni bo¿ego obrazu w cz³owieku, poprzez odzyskanie niemiertelnoci, jest równoznaczne w jego nauczaniu z przebóstwieniem. Por. J. M. Szymusiak, Grzegorz teolog. U róde³
chrzecijañskiej myli IV wieku, Poznañ 1965, s. 112 (23), s. 656; S³ownik grecko-polski, dz.
cyt., t. 4.; B. Czêsz, «Jestemy z Jego rodu» (Dz 17, 28): nasza teraniejszoæ jako antycypowane dowiadczenie przebóstwienia w wietle tradycji patrystycznej [w:] Ad sapientiam cordis. Ksiêga pami¹tkowa dedykowana ksiêdzu profesorowi Ludwikowi G³adyszewskiemu,
w 70. rocznicê urodzin, red. P. Podeszwa, W. Szczerbiñski, Gniezno 2002, s. 27-38; E. Kotkowska, Pomyleæ wiat jako ca³oæ wed³ug w. Grzegorza z Nyssy, Poznañ 2003, s. 22-23.
19
Grzegorz z Nyssy, De Oratione Dominica 2,1; PG 44, 1120-1193, t³um. W. Kania w:
Modlitwa Pañska. Komentarze greckich Ojców Kocio³a IV-V w., K. Bielawski, red., KrakówTyniec 1995, s. 47.
20
Por. A. Vanhoye, J. de Fraine, Serce, w: S³ownik teologii biblijnej, X. L. Dufour, red.,
t³um. K. Romaniuk, Poznañ 1990, s. 871-874.
21
Por. dz. cyt.
22
Pe³niejsza analiza problemu poddania Syna Ojcu w Jego ludzkiej naturze zosta³a
przedstawiona w: E. Kotkowska, Nauczanie w. Grzegorza z Nyssy o wszechmocy Bo¿ej na
podstawie, In illud: tunc ipse filius, Vox Patrum, 24 (2004) t. 46-47 s. 511-525.
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we w³asnej-wolnoci zostaje udzielony cz³owiekowi dar, jako mo¿liwoæ realizacji siebie w³anie tak, by nie naruszaæ wolnego istnienia
nie tylko ¿yj¹cych obok ludzi, ale i reszty stworzenia, na wzór Syna
Bo¿ego. Mo¿na powiedzieæ, ¿e cz³owiek zosta³ obdarowany wewnêtrzn¹ moc¹ i pragnieniem starania siê o w³asne i jemu przypisane dobro,
jak te¿ o dobro innych stworzeñ. Ojciec Kocio³a przedstawia ten stan
jako ¿ycie zgodne z natur¹ (kata\ fu/sin)23 , czyli rozwijaj¹ce wszelkie
dary Boga dla cz³owieka i jego wiata. Poprzez dar w³asnej-wolnoci
jest obecne w cz³owieku nieusuwalne pragnienie ¿ycia wed³ug swojej
natury, natomiast samo to ¿ycie jest mo¿liwe dziêki wspó³dzia³aniu
wszystkich elementów wolnej woli. W³asna-wolnoæ jako dar, jest ród³em wszelkich relacji miêdzy Bogiem a cz³owiekiem. Oznacza to, ¿e
w istotê cz³owieczeñstwa wpisana jest mo¿liwoæ i pragnienie realizowania siebie bez naruszania dobra innych stworzeñ. W ten sposób
cz³owiek staje siê stworzeniem wed³ug obrazu Boga, bêd¹c jednoczenie panem samego siebie, bêd¹c w³asno-wolnym. Jest to zadanie
cz³owieka, które urzeczywistniane w wolnoci prowadzi go do najwiêkszego szczêcia. Do takich wniosków uprawniaj¹ s³owa w. Grzegorza: Co wiêc pod ka¿dym wzglêdem by³o upodobnione do Bóstwa
[czyli cz³owiek], musia³o z pewnoci¹ mieæ w swej naturze w³adzê nad
sob¹ i wolnoæ od jakiego pana (au¹tokrate\j kai\ a)de/spoton), aby nagrod¹ cnoty by³o uczestnictwo w dobrach24 . Cz³owiek, który ma w³adzê nad sob¹, pragnie nie tylko w³asnego dobra, ale i dobra innych,
poniewa¿ tego pragnie Bóg, który obdarza go swoj¹ mi³oci¹. Postêpowanie, wed³ug tego najg³êbiej wpisanego pragnienia, to w przekonaniu Ojca Kocio³a droga cnoty, czyli ¿ycie naladuj¹ce historiozbawcze wychodzenia Boga ku ludziom25 . Jest tu jednak pewna asymetria,
mi³oæ i wiernoæ Boga wobec stworzenia s¹ niezmienne w ci¹g³ym
trwaniu przy cz³owieku, natomiast cz³owiek, poprzez swoj¹ zmienn¹
naturê, mo¿e tylko nieustannie d¹¿yæ do coraz wiêkszego udzia³u
w niezmiennoci Boga.
Bóg udziela siê cz³owiekowi, ale niczego nie narzuca, oddzia³uje
si³¹ mi³oci. Z tego wzglêdu Ojciec Kocio³a przekonuje, ¿e dziêki w³asnej-wolnoci mo¿e cz³owiek siebie realizowaæ wed³ug w³asnych praW pojêciu Ojców Wschodu termin fu/sij  natura, jest zakresowo du¿o szerszy od analogicznego pojêcia na Zachodzie. Dla w. Grzegorza ca³e dzia³anie cz³owieka jest zgodne
z natur¹ (kata\ fu/sin), nawet to pod szczególnym wp³ywem ³aski, nie ma tu pojêcia nadnatura. Natomiast dzia³aniem wbrew naturze (para/ fu/sin) jest grzech. Por. G. A. Maloney,
Tchnienie mistyki, t³um. J. Marzêcki, Warszawa 1984, s. 129.
24
Oratio catechetica magna 5, t³um. T. Sinko, s. 67.
25
Por. J. Naumowicz, Wstêp, w. Grzegorz z Nyssy, dz. cyt., s. 20-26.
23
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gnieñ i nie mieæ nad sob¹ pana. Pe³ne realizowanie tych pragnieñ zawsze jest odpowiedzi¹ na Bo¿¹ mi³oæ i najwiêkszym szczêciem cz³owieka. wiêty Grzegorz potwierdza to przekonanie w s³owach, ¿e:
musi duszê [cz³owieka] poci¹gn¹æ pokrewna (to\ suggenh/j) jej boskoæ26 . Bóg tak, jak to przedstawia Ojciec Kocio³a, nieustannie przywo³uje i przyci¹ga cz³owieka do siebie, pragn¹c jednoci ze stworzeniem. Nale¿y stwierdziæ, ¿e poprzez w³asn¹-wolnoæ cz³owiek doznaje
najg³êbiej pragnienia tej jednoci. W tym kontekcie biskup Nyssy
wyjania, ¿e dar, którym jest w³asna-wolnoæ nie jest utracalny, cz³owiek w swej wolnoci zawsze doznaje ³aski trwaj¹cego przy nim Boga.
wiêty Grzegorz jest przekonany, ¿e dziêki temu darowi, cz³owiek zawsze ma mo¿liwoæ rozpoznania swojego w³asnego celu, czyli odkrycia podobieñstwa do Pierwowzoru, którym jest Chrystus27 .

III. ZDOLNOÆ CZ£OWIEKA DO WYBORU DROGI ¯YCIA
Przedstawiaj¹c cz³owieka, jako tego, którego powo³aniem jest ¿ycie wed³ug obrazu Boga, którym jest Chrystus, w. Grzegorz z Nyssy
zastanawia siê, JAK pogodziæ zmiennoæ dotycz¹c¹ stworzenia z niezmiennoci¹ Boga. Biskup kapadocki rozpoczyna wyjanianie od
s³ów: otrzymawszy za, bowiem pocz¹tek swego istnienia ze zmiany,
[cz³owiek] nie móg³ byæ niezmienny28 . Zmiennoæ to dar dla cz³owieka, który jest równoczenie rodkiem do osi¹gniêcia celu. Ojciec Kocio³a jest przekonany, ¿e w³anie swoj¹ zmiennoci¹ cz³owiek naladuje niezmiennego Boga29 . Dziêki temu mo¿e siê on rozwijaæ i realizowaæ wed³ug swej natury (kata\ fu/sin). Brak zmiennoci, w przekonaniu w. Grzegorza, udaremni³by pragnienia najg³êbiej wpisane
w naturê ludzk¹, to dziêki zmiennoci mo¿e cz³owiek d¹¿yæ do niezmiennoci, jaka jest w Bogu, do niezmiennoci, której najbardziej
pragnie. Ojciec Kocio³a t³umaczy, ¿e Bóg: w³o¿y³ w jego (cz³owieka)
naturê pragnienie wszystkiego, co jest dobre, by przez ka¿dy szczegó³
De anima et resurrectione dialogus, t³um. PSP, s. 61.
Stawanie siê wed³ug obrazu Boga jest dla cz³owieka ci¹g³ym zadaniem wobec w³asnego cia³a, a przez nie wobec ca³ego wszechwiata. Z tego wzglêdu rozró¿nienie pomiêdzy
obrazem (ei¹kwn) a podobieñstwem (o¸moi/wsij), spotykane w szkole aleksandryjskiej,
u w. Grzegorza nie istnieje. Oba terminy s¹ dla niego synonimami. Por. D. L. Balas, Participation in the Specific Nature according to Gregory of Nyssa. Aristotelian Logic or Platonic
Ontology?, Actes du Quatrieme Congres International de Philosophie Medievale (1967),
Montreal, Paris 1969, s. 1079-1085; J. Daniélou, dz. cyt., s. 48-54.
28
Oratio catechetica magna 21, t³um. PSP, s. 157.
29
Por. tam¿e 21-22, t³um. PSP, s. 156-158.
26
27
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d¹¿y³ i kierowa³ siê do tego, do czego jest podobny30 . Cz³owiek ma
mo¿liwoæ rozpoznania celu swojego istnienia, ale potrzebne s¹ mu
równie¿ rodki do jego osi¹gniêcia. Dlatego Bóg da³ mu ³askê rozró¿niania (proai/resij)31 , która w zmiennej z natury rzeczywistoci, umo¿liwia wybór pomiêdzy dobrem a z³em, czyli dajê szansê wyboru drogi
¿ycia. £aska ta jest darem i jednoczenie zadaniem, poniewa¿: poruszenia duszy zale¿nie od naszej woli staj¹ siê narzêdziem cnoty lub
wystêpku32 . Realizacja tego daru dla cz³owieka oznacza mo¿liwoæ takiego istnienia, które pozwala ¿yæ cz³owiekowi wed³ug jego natury,
czyli stawaæ siê wed³ug obrazu, którym jest Chrystus. Rozró¿nione
przez w. Grzegorza sk³adniki wolnej woli nie s¹ wyizolowanymi monadami, cz³owiek dziêki w³asnej-wolnoci odczytuje swoje najg³êbsze
pragnienie i mo¿e je zrealizowaæ, wspó³pracuj¹c z ³ask¹ Bo¿¹. Nie
mo¿na wykonaæ tego zadania bez zmiennoci wpisanej w naturê, mo¿liwoæ wyboru zak³ada ruch i dynamikê. Powo³any do istnienia cz³owiek, w swoim d¹¿eniu do pe³nego cz³owieczeñstwa jest na pocz¹tku
drogi33 . Cz³owiek w wiecie nie jest ju¿ teraz w pe³ni doskona³y, ma tê
doskona³oæ osi¹gn¹æ. Dlatego jego powo³aniem jest ruch (ki/nhsij),
ci¹g³y rozwój zwi¹zany z wysi³kiem, by osi¹gn¹æ zamierzony cel. Cel
ten ka¿dy rozpoznaje dziêki w³asnej-wolnoci i realizuje poprzez ci¹g³e wybory. W jaki sposób wysi³ek zwi¹zany z decydowaniem, jak
osi¹gn¹æ cel, jest tym, co stanowi o naturze cz³owieka. Ojciec Kocio³a nazywa ten wysi³ek drog¹ cnoty (o(do\j a)reth=j) i t³umaczy, ¿e jest on
konieczny po to, aby nagrod¹ cnoty by³o uczestnictwo w dobrach34 .
Podkrelaj¹c koniecznoæ trudu i wysi³ku Ojciec Kocio³a nawi¹zuje
do nauczania w. Paw³a, który mówi o: wytê¿aniu (e¹pekteino/menoj) do
tego, co przed nim (Flp 3,13)35 . Wykorzystuj¹c s³owa Aposto³a, biskup
Nyssy podkrela, ¿e ci¹g³y ruch, rozumiany jako rozwój, jest sposobem stawania siê wed³ug obrazu Boga i zosta³ wpisany w naturê cz³owieka. Uwidacznia siê w tym bardzo charakterystyczny rys antropologii w. Grzegorza. Ruch, zmiana nie s¹ zwi¹zane z upadkiem cz³o-

Tam¿e 5, t³um. T. Sinko, s. 67.
Por. tam¿e, 21, 30, 31, T. Sinko, s. 97, 112-113.
32
De anima et resurrectione dialogus (PSP, s. 47).
33
w. Grzegorz z Nyssy podejmuje tutaj w¹tek, który zapocz¹tkowa³ w teologii w. Ireneusza z Lyonu. Por. J. M. Szymusiak [w:] Grzegorz Teolog. U róde³ chrzecijañskiej myli
IV wieku, Poznañ 1965, s. 178-185.
34
Oratio catechetica magna, 5, t³um. T. Sinko, s. 69.
35
J. Daniélou, analizuj¹c teologiê mistyczn¹ w. Grzegorza, wprowadzi³ neologizm
epektazis na okrelenie stanu duszy, która wytê¿a siê, by osi¹gn¹æ najwy¿sze dobro. Por.
Introduction [w:] Grégoire de Nysse, Traité de la virginité, SCh 119, s. 204.
30
31
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wieka czy innych stworzeñ, ale s¹ koniecznym darem w d¹¿eniu do
Boga36 . Jest to naturalna w³aciwoæ tego, co stworzone, st¹d w tym
ci¹g³ym rozwoju potrzebny jest dar pozwalaj¹cy wybraæ kierunek
zmian, czyli ³aska, dziêki której cz³owiek rozró¿nia dobro i z³o. Tê
mo¿liwoæ w. Grzegorz okrela jako mo¿liwoæ wyboru drogi ¿ycia
(proai/resij)37 .
Jednak cz³owiek mo¿e rozpoznaæ jako dobre równie¿ to, co tylko,
jest ubrane w jaki pozór dobrego38 . Je¿eli w swoim pierwotnym wyborze oceni jako obraz Boga co, co ma tylko pozory tego obrazu, to
skieruje siê do takiego obrazu boga jak do swojego celu. Poniewa¿
dar odró¿niania dobra od z³a (proai/resij) stanowi o jego istocie, to
skierowanie swego pierwotnego wyboru w stronê pozorów dobra
uniezdalnia cz³owieka do kierowania siê w stronê Boga. Patrz¹c tylko
od strony cz³owieka, jest to stan bez wyjcia. wiêty Grzegorz przyrównuje tê sytuacjê do b³¹dzenia w labiryncie. A labiryntem nazywamy przenonie pozbawione wyjcia wiêzienie mierci39 . By janiej
uwidoczniæ grozê stanu, który w. Grzegorz nazywa labiryntem mierci, mo¿emy przyj¹æ nieobecne w jego nauczaniu za³o¿enie: je¿eli pomylimy o cz³owieku jako bycie bez relacji do Boga, to prowadzi nas
do sytuacji, w której mo¿emy sobie wyobraziæ, i¿ pierwotne odejcie
od Stwórcy, to skierowanie nie w stronê Boga, ale w stronê boga.
Oznacza to, ¿e cz³owiek poprzez z³y wybór podstawowy, wprowadza
siebie w sytuacjê bez wyjcia. Mo¿emy pomyleæ, dla zobrazowania
tego horrendum, i¿ powstanie b³êdne ko³o grzechu. Jedno odstêpstwo
rodzi nastêpne40 i pierwotnie z³y wybór jest nieodwracaln¹ tragedi¹.
Rozumowanie to przeprowadzilimy tylko i wy³¹cznie po to, by z jak
najwiêksz¹ jaskrawoci¹ ukazaæ, i¿ w nauczaniu w. Grzegorza nie
mo¿na pomyleæ o cz³owieku bez relacji do Boga. Cz³owiek otrzyma³
dar wyboru, ale  jak naucza biskup kapadocki  nawet w swoim z³ym
wyborze jest otoczony, owiniêty (perieile/w)41 , czy opatrzony mi³oci¹
Boga, nawet w labiryncie mierci42 . Ojciec Kocio³a widzi Boga nie
36
Por. J. Daniélou, dz. cyt., s. 291-299; ten¿e, Introduction w: Grégoire de Nysse, Traité
de la virginité, dz. cyt., s. 204; A. Louth, dz. cyt., s. 121-122; G. A. Maloney, Chrystus ,
dz.cyt., s. 146-147.
37
Por. przypis 31.
38
Oratio catechetica magna, 21, t³um. T. Sinko, s. 98.
39
Tam¿e, 35, t³um. T. Sinko, s. 121.
40
Por. Rdz 3-11.
41
Zastanawiaj¹c siê nad relacj¹ Boga do stworzenia w. Grzegorz stwierdza: opatrznoæ
i moc Bo¿a objê³y w pierwszym akcie stworzenia ca³y rodzaj ludzki. Por. E. Kotkowska,
Nauczanie w. Grzegorza z Nyssy o wszechmocy Bo¿ej , dz. cyt., s. 514.
42
Oratio catechetica magna, 35, t³um. T. Sinko, s. 121.
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tylko jako moc daj¹c¹ istnienie, ale równie¿ jako si³ê, która przyci¹ga
swoje stworzenie ku sobie i szczêciu. Bóg jest tym, który wszystko dla
siebie stworzy³, wo³a i poci¹ga duszê [cz³owieka] do siebie jako do ród³a szczêcia43 , poniewa¿: musi duszê [cz³owieka] poci¹gn¹æ pokrewna (to\ suggene j/ ) jej boskoæ44 . Si³¹, z jak¹ Bóg przyci¹ga swoje stworzenie, jest mi³oæ wyra¿aj¹ca siê w ci¹gle udzielanej ³asce, która jest
wyrazem wiernoci stworzeniu. Analizuj¹c nauczanie Ojca Kocio³a
mo¿na powiedzieæ, ¿e cz³owiek, je¿eli istnieje, to zawsze w polu Bo¿ego przyci¹gania, w którym jest On oddzia³uj¹cym centrum. Je¿eli podstaw¹ ludzkiego istnienia jest stworzenie w ³asce, to zrealizowanie
mo¿liwoci z³ego wyboru jeszcze bardziej tê ³askê przyzywa. Mo¿emy
powiedzieæ, ¿e przyci¹ga mi³osierdzie Bo¿e, by cz³owiek móg³ w ogóle
istnieæ, a tym bardziej istnieæ w swoim cz³owieczeñstwie. W nauczaniu Ojców Kocio³a grzech jest mierci¹, poniewa¿ odcina od ród³a
¿ycia, którym jest Bóg i je¿eli cz³owiek istnieje mimo grzechu, to tylko dziêki ³askawej wiernoci Boga. W koncepcji filozoficznej w. Grzegorza z Nyssy ten sposób przedstawiania ludzkiego grzechu ma jaszcze g³êbszy ontologiczny wymiar. Ka¿dy grzech jest odwracaniem sytuacji stworzenia, a wiêc skierowaniem siê ku nieistnieniu, poniewa¿
Bóg powo³a³ wiat do istnienia z niczego45 . Odejcie od realizowania
Bo¿ych zamiarów, przeciwstawienie siê Bo¿ej mi³oci, brak wspó³pracy z Bogiem, to d¹¿enie ku niczemu czyli zaprzeczanie samemu Bogu,
który jest Mi³oci¹. Nale¿y podkreliæ, ¿e cz³owiek, wed³ug w. Grzegorza, nie mo¿e inaczej istnieæ, jak tylko w ³asce, z tego wzglêdu ludzki upadek tym bardziej przyzywa Bo¿¹ mi³oæ. Si³a Bo¿ej mi³oci przyci¹gaj¹cej swoje stworzenie objawia siê we Wcieleniu Syna Bo¿ego,
wydaniu Go na mieræ i Zmartwychwstaniu. Pisz¹c o Wcieleniu,
w. Grzegorz zawsze podkrela, ¿e: dla naszego dobra postanowi³
(Bóg) narodziæ siê poród nas, którzymy utracili istnienie przez nadu¿ycie wolnoci, aby móg³ przywróciæ do istnienia wszystko, co je
utraci³o46 . W nauczaniu Ojców Kocio³a Bóg jest, by powiedzieæ za
Orygenesem, nieskoñczony w obdarowywaniu47 .

De anima et resurrectione dialogus, t³um. PSP, s. 62.
Tam¿e, t³um. PSP, s. 61.
45
Por. Por. E. Kotkowska, Pomyleæ wiat jako ca³oæ wed³ug w. Grzegorza z Nyssy, dz.
cyt., s. 47-61.
46
Grzegorz z Nyssy, Mystica interpretatio vitae Moysis (vulgo De vita Moysis II), PG
44, 328-429, t³um. A. Louth, Pocz¹tki mistyki chrzecijañskiej, Kraków 1997, s. 112.
47
Por. Orygenes, De principis, III, 5, 3, PG 11, 111-414, t³um. S. Kalinkowski, O zasadach, Warszawa 1979, PSP XXIII, wyd. drugie, O zasadach, III, 5, 3, t³um. S. Kalinkowski,
Kraków 1996.
43
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IV. ELEUTHERIA
wiêty Grzegorz z Nyssy, nauczaj¹c na temat wolnej woli cz³owieka, podkrela trudnoci w opisywaniu tej tajemnicy. Prowadz¹c dialog ze swoimi s³uchaczami zapytuje: Powiesz mi jednak: jak to mo¿liwe, by cz³owiek w swej ma³oci doszed³ do stanu szczêliwoci ogl¹danej w Bogu? [ ] odpowied na to jest jasna: Ewangelia nie nakazuje
porównywaæ obu natur, ludzkiej i boskiej, ale naladowaæ w naszym
¿yciu, na ile to mo¿liwe, dobre dzia³ania Boga48 . W innym swoim dziele Ojciec Kocio³a podkrela, ¿e nie tyle jest wa¿na wiedza o Bogu, ale
¿ycie wed³ug planów Bo¿ych wzglêdem cz³owieka. Wed³ug biskupa
Nyssy, cz³owiek ma mo¿liwoæ dzia³aæ tak, ¿e w tym dzia³aniu mo¿e
naladowaæ: na ile to mo¿liwe, dobre dzia³ania Boga49 . Dlatego te¿
pyta dalej: Jakie wiêc s¹ nasze dzia³ania, które mog¹ staæ siê podobne
do Bo¿ych?50 i przekonuje, i¿ ka¿de dzia³anie, które jest odciêciem siê
od z³a, jest naladowaniem Boga w Jego wychodzeniu ku ludziom51 .
Swoj¹ antropologiê w. Grzegorz opiera na wnioskach, które wyprowadza z Pisma wiêtego, i¿ cz³owiek jest obrazem wed³ug jedynego Obrazu, którym jest Syn Bo¿y. Z tego wzglêdu uprawniony jest
wniosek, i¿ najpe³niej cz³owiek poznaje swoj¹ naturê w Jezusie Chrystusie, w nim widzi swój Pierwowzór. Szczegó³owa analiza pojêæ stosowanych przez w. Grzegorza na opisanie tajemnicy ludzkiej wolnoci pozwala zauwa¿yæ, ¿e dwa elementy wolnej woli, w³asna-wolnoæ
(au¹tecou/sion) i mo¿liwoci ¿ycia wed³ug natury (proai/resij) s¹ darami tak g³êboko wpisanymi w naturê cz³owieka, ¿e nawet po upadku
nie s¹ utracone, istniej¹ jakby poza czasem i przestrzeni¹, choæ ich
realizacja tylko w tych ramach jest mo¿liwa.
Natomiast pisz¹c o trzecim sk³adniku wolnej woli (e¹leuqeri/a)52 w.
Grzegorz daje do zrozumienia, ¿e chodzi w tym przypadku o udzia³
cz³owieka w konkretnej i historycznie urzeczywistniaj¹cej siê jednoci Boga ze swoim stworzeniem, która realizuje siê na wzór jednoci
objawionej we wcielonym Synu Bo¿ym, czyli Jezusie z Nazaretu.
wiêty Grzegorz naucza, i¿ Bóg obdarowa³ cz³owieka wolnoci¹, w której jest element odpowiedzialny za realizacjê tego zadania, chodzi
o tak zwan¹ wolnoæ strukturaln¹, nazywan¹ przez Greków eleutheDe professione christiana 26, PG 46, 237-247, t³um. J. Naumowicz [w:] dz. cyt., s. 51.
Tam¿e.
50
Tam¿e, 26.
51
Por. tam¿e, 26 -36.
52
Por. Oratio catechetica magna, 22, 30, t³um. T. Sinko, s. 112, 158-160.
48
49
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ria  e¹leuqeri/a53 . Ojciec Kocio³a przekonuje, i¿ zadaniem dla cz³owieka, zwi¹zanym z realizacj¹ wolnoci strukturalnej (e¹leuqeri/a), jest
odpowied na pragnienie Boga, by cz³owiek z w³asnej woli w³¹czy³ siê
w dzie³o Syna. By dziêki e¹leuqeri/a cz³owiek w pe³ni upodobni³ siê do
Pierwowzoru, którym jest Chrystus. Upodobniæ siê, w rozumieniu
Ojca Kocio³a, to mieæ udzia³, zjednoczyæ siê z tym, który jest Synem
Bo¿ym. Nastêpnie przez Niego moc¹ Ducha wiêtego wejæ w jednoæ
z Bogiem Ojcem. Prowadz¹c dalej analizê nauczania w. Grzegorza
nale¿y podkreliæ stale obecn¹ w jego dzie³ach myl, ¿e cz³owiek nie
mo¿e w pe³ni naladowaæ Pierwowzoru, je¿eli nie realizuje w sobie
relacji mi³oci Stwórcy do stworzeñ. Dlatego cz³owiek, jak przekonuje
w. Grzegorz, otrzymuje swoj¹ zmiennoæ jako zadanie. Wolnoæ rozumiana jako e¹leuqeri/a jest zadaniem polegaj¹cym na harmonijnym
³¹czeniu tego co zmienne (materialne) z tym, co niezmienne czyli boskie. Dziêki temu darowi Boga, cz³owiek powinien ³¹czyæ w sobie dwa
ró¿ne wiaty, tak jak to dzieje siê w Jezusie Chrystusie. Realizacja
tego elementu wolnoci cz³owieka, to równie¿ realizacja pragnienia,
by ¿yæ w wiecie poddanym Bogu, a nie poddanym dzia³aniu si³ destrukcyjnych i wszelkiego innego z³a. Eleuqeri/a jest przestrzeni¹,
w której cz³owiek realizuje jednoæ Stwórcy ze stworzeniem, a przez
to realizuje siê panowanie Boga w ca³ym stworzonym wiecie. Jest jedynym elementem wolnej woli, którego strukturê cz³owiek zniszczy³
poprzez niepos³uszeñstwo i uniemo¿liwi³ swoj¹ jednoæ z Bogiem, która mia³a siê realizowaæ od momentu jego zaistnienia54 . Tê jednoæ
przywraca Chrystus, poddaj¹c siebie dobrowolnie woli Boga Ojca
w swej ludzkiej naturze. Sytuacja, w jakiej obecnie znajduje siê cz³owiek to stan zawinionego odejcia od Boga. Cz³owiek w swoim pierwotnym wyborze skierowa³ siebie w stronê pozorów dobra. Skierowa³
swoj¹ zmiennoæ ku temu, co Bogiem nie jest, czyli faktycznie uniezdolni³ siebie do ¿ycia wed³ug obrazu Boga, którym jest Chrystus.
W nauczaniu Ojca Kocio³a w takiej sytuacji cz³owiek w³aciwie nie
w. Grzegorz analizuj¹c ró¿ne aspekty natury ludzkiej t³umaczy, ¿e w sk³ad e¹leuqeri/a
wchodz¹: niemiertelnoæ i niezniszczalnoæ (a)qanasi/a, a)fqarsi/a) czyli wolnoæ od uzale¿nienia od warunków biologicznych oraz a¹pa/qeia rozumiana jako wolnoæ od namiêtnoci,
ale nie obojêtnoæ, czy bezuczuciowoæ, nastêpnie qewri/a, jako kontemplacja Boga
i parresi/a, umo¿liwiaj¹ca pe³n¹ otwartoæ na Boga. Analizuj¹c nauczanie Ojca Kocio³a mo¿emy powiedzieæ, ¿e idea³ cz³owieka, jaki wy³ania siê z realizacji tego daru Boga, jest silnie
przenikniêty helleñskim rozumieniem doskona³oci. Por. J. Daniélou, dz. cyt., s. 51, 92-103;
E. Kotkowska, Pomyleæ wiat jako ca³oæ wed³ug w. Grzegorza z Nyssy, dz. cyt., s. 43-47;
A. Louth, dz. cyt., s. 109; T. pidlík, I. Gargano, dz. cyt., s. 75-76, 117-121.
54
Por. E. Kotkowska, Pomyleæ wiat jako ca³oæ wed³ug w. Grzegorza z Nyssy, dz. cyt.,
s. 50-61.
53
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powinien istnieæ, je¿eli jest, to tylko dziêki mi³osierdziu Bo¿emu, bo
Bóg pragnie istnienia cz³owieka. Dla celów analitycznych mo¿emy
pomyleæ o cz³owieku, który ma w sobie pragnienie Boga, ale z w³asnej winy ¿adnej mo¿liwoci d¹¿enia do Niego. Po upadku cz³owiek
jest w sytuacji, w której w ka¿dym wyborze okrela swoje istnienie
tak, ¿e je traci, poniewa¿ kieruje siê ku temu, czego nie ma55 . Raz le
wybrawszy, w swojej pierwotnie ontologicznej decyzji cz³owiek doprowadzi³ do sytuacji, w której ci¹gle pozbawia siebie mo¿liwoci wyboru
dobra. Pozory dobra staj¹ siê dla niego coraz bardziej nieodró¿nialne
od prawdziwego dobra, przez to traci mo¿liwoæ ¿ycia wed³ug w³aciwej mu natury. Pragn¹c tego, co Bogiem nie jest, traci coraz bardziej
swoj¹ wolnoæ rozumian¹ jako e¹leuqeri/a. Im bardziej tê wolnoæ traci, tym bardziej niszczy siebie i swoje rodowisko, które poprzez ten
dar jest mu bezporednio poddane. Jest to sytuacja nie do odwrócenia tylko ludzkimi si³ami. Opisane, ze wzglêdów analitycznych, mo¿liwe do pomylenia skutki odejcia cz³owieka od Boga nigdy nie zaistnia³y, dlatego ¿e Chrystus przyj¹³ na siebie ca³e zawik³anie i tragediê ludzkiego odejcia.
Zamiarem Boga jest istnienie w stworzonym przez Niego wszechwiecie jednoci tego, co boskie z tym, co stworzone. Dlatego te¿  jak
przekonuje w. Grzegorz  Bóg nie dopuszcza ostatecznej konsekwencji wyboru cz³owieka i ratuje go z labiryntu mierci56 , a wyratowanemu cz³owiekowi pokazuje drogê przez naturalny porz¹dek i kolej rzeczy (dia/ tinoj texnikh=j te kai\ fusikh=j a¹kolouqi/aj)57 i, jak naucza
Ojciec Kocio³a: daje cz³owiekowi potrzebne rodki, by móg³ osi¹gn¹æ
b³ogos³awieñstwo58 . Mo¿na powiedzieæ, ¿e w teologii Ojca Kocio³a,
stworzenie i uratowanie cz³owieka od nieistnienia s¹ nierozerwalnie
zwi¹zane, ukazuj¹ siê jako jeden pierwotnie ontologiczny akt. Natomiast istnienie cz³owieka, wyratowanego z opresji grzechu, jest histori¹ wolnej odpowiedzi cz³owieka (e¹leuqeri/a, au¹tecou/sion, proai/resij)
na ³askê Boga.

55

byt.

w. Grzergorz z Nyssy przyjmuje koncepcjê filozoficzn¹ z³a, która okrela je jako nie-

Por. Oratio catechetica magna 35, t³um. T. Sinko, s. 121.
In Psalmos 1, 26; U¿yty przez w. Grzegorza termin a¹kolouqe/w oznacza nie tylko nastêpowanie w jakim okrelonym porz¹dku w czasie, ale równie¿, w sensie dos³ownym, iæ
za kim, towarzyszyæ komu. W rozumieniu w. Grzegorza termin a¹kolouqe/w oznacza równie¿ rozwój w okrelonym kierunku, ku wyznaczonemu celowi, czyli jest to pójcie za Chrystusem. Por. P. Evdokimov, Prawos³awie, dz. cyt., s. 231; S³ownik grecko-polski, dz. cyt., t. 1.
58
In Psalmos 1, 26.
56
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wiêty Grzegorz naucza, ¿e Bóg dzia³a nie naruszaj¹c autonomicznego istnienia stworzenia. Dzia³a jakby od wewn¹trz, rozsadzaj¹c z³o
od rodka. Daje cz³owiekowi wszystko, co jest mu potrzebne do istnienia pozwalaj¹cego realizowaæ jednoæ z Bogiem. Natomiast do uznania i przyjêcia tego swojego dzia³ania przekonuje poprzez Syna, który
sta³ siê cz³owiekiem. Ojciec Kocio³a mocno podkrela brak jakiekolwiek przymusu, poniewa¿ Bóg zostawi³ odkupionemu cz³owiekowi
ostateczn¹ decyzjê o wyborze ukierunkowania zmiennoci: Przecie¿
ten, który ma w³adzê nad wszystkim, szanuj¹c ogromn¹ godnoæ cz³owieka, zostawi³ i co pod nasz¹ w³adz¹, której ka¿dy jest jedynym
panem59 . W udzielonej cz³owiekowi wolnoci strukturalnej (e¹leuqeri/a)
objawia siê moc Boga, która dzia³a poprzez swoj¹ przyzywaj¹c¹ mi³oæ, a nie przez arbitralne decyzje. Dziêki niej mo¿e cz³owiek ¿yæ
wed³ug Pierwowzoru. Z jednej strony w. Grzegorz docenia indywidualna decyzjiê cz³owieka, z drugiej podkrela, ¿e je¿eli cz³owiek istnieje to tylko dziêki przywróceniu istnienia poprzez dzie³o Syna zwi¹zane z dobrowolnym poddaniem Ojcu w naturze ludzkiej. Cz³owiek jest
panem samego siebie, jednak¿e o jego ukierunkowanie w stronê dobra Bóg podejmuje nieustanne starania. Dlatego dzie³o Syna, wobec
cz³owieka jest stale uobecniane w ten sposób, ¿e Bóg daje cz³owiekowi potrzebne rodki, i dzia³a poprzez naturalny porz¹dek i kolej rzeczy60 . Mo¿emy powiedzieæ, ¿e poddanie Syna zmienia sytuacjê cz³owieka, ponownie mo¿e on zrealizowaæ poddanie siebie woli Boga, którego, nie nale¿y [ ] rozumieæ jako jaki rodzaj s³u¿alczej pokory.
Nasze poddanie to królestwo, sk³adaj¹ce siê z nienaruszalnoci i szczêcia ¿yj¹cego w nas samych; takie jest znaczenie Paw³owej nauki
o poddaniu Bogu. Chrystus sam ulepsza nasze dobro w nas, i tworzy
w nas to, co jest mi³e Jemu61 . Cz³owiek nie czyni niczego sam, poniewa¿ nie ma takiej mo¿liwoci, ale dziêki Chrystusowi, który: poprzez
przy³¹czanie nas do siebie [ ] czyni siebie jednym cia³em z nami.
Poprzez wszystko, co jest nasze i przez nas opiekuje siê wszystkim62 .
Cz³owiek na tyle ¿yje wed³ug obrazu, którym jest Chrystus, na ile w³¹cza siê w Jego Cia³o, to znaczy na ile staje siê uczestnikiem Jego poddania Bogu. Wtedy realizuje siebie wed³ug swej natury, jest tu paradoks, który w. Grzegorz usilnie podkrela, wolnoæ ludzkiej woli realizuje siê w poddaniu i to jest prawdziwe szczêcie, poniewa¿:
Oratio catechetica magna, 30, t³um. T. Sinko, 112.
In Psalmos 1, 25-26.
61
In illud: Tunc et ipse filius, 1325.
62
Tam¿e, 1317-1320.
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Najwy¿szym dobrem jest byæ poddanym Bogu63 . Jest to najwy¿sze dobro, poniewa¿ dopiero wtedy, zostanie unieszkodliwione wszelkie z³o.
Gdy wszystko zostanie poddane Bogu, zrealizuje siê pe³na jednoæ
Boga z Jego stworzeniem, dokona siê panowanie Boga nad wiatem
i unieszkodliwienie wszelkiego z³a.

V. REALIZACJA WOLNOCI PRZEZ UNI¯ENIE I PODDANIE
W swoim nauczaniu w. Grzegorz czêsto stawia swoich czytelników
czy s³uchaczy przed nierozwi¹zywalnymi dylematami. Z jednej strony podkrela on radoæ i b³ogos³awieñstwo zwi¹zane z udzia³em
w królowaniu Pana Chwa³y, którym jest Chrystus. Z drugiej strony
jest obecny w jego nauczaniu w¹tek pokazuj¹cy, ¿e Syn Bo¿y panuje
przez uni¿enie. Ojcowie Greccy mocno podkrelali, ¿e samo stanie siê
stworzeniem przez Niestworzonego jest uni¿eniem, natomiast po
grzechu cz³owieka dzie³o Boga staje siê aktem dobrowolnej kenozy64 .
W teologii Ojców Wschodu stworzenie i zbawienie ³¹cz¹ siê w jedn¹
ca³oæ i w wierze nie mo¿na mówiæ o nich inaczej, jak tylko z uwzglêdnieniem Paschy Chrystusa. Krzy¿ jest celem Wcielenia przyjêtego ze
wzglêdu na pos³uszeñstwo i wype³nienie mi³oci Boga, zarówno Ojca,
Syna jak i Ducha do stworzeñ65 . Krzy¿ jest warunkiem przywrócenia
jednoci, jakiej pragnie Bóg ze swoim stworzeniem. Grecy nie prze¿ywali fizycznej mêki Pañskiej w formie zewnêtrznej tak bardzo, jak
chrzecijanie Kocio³a zachodniego. Jednak zawsze byli wiadomi
pe³nej obecnoci Tego, który umar³ i zmartwychwsta³, szczególnie
w sakramentach. wiêty Grzegorz, wpisuj¹c siê w kenotyczny nurt nauczania Ojców greckich, podkrela, ¿e przyjêcie natury ludzkiej przez
Syna Bo¿ego jest dobrowolnym aktem poddania, które jest warunkiem istnienia stworzenia.
G³ównym postulatem biskupa Nyssy wobec cz³owieka jest przekonywanie, i¿ powinien tak ¿yæ, by realizowaæ swoje ¿ycie wed³ug natury danej mu przez Boga, a stworzonej wed³ug obrazu, którym jest Syn
Bo¿y i zrealizowanej w pe³ni w ¿yciu mierci i zmartwychwstaniu Jezusa z Nazaretu. Poprzez takie ¿ycie cz³owiek ma udzia³ w ca³ym dzieTam¿e, 1321.
Por. W. Hryniewicz, Kenoza, IV. W teologii prawos³awnej [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 8, Lublin 1348-1349.
65
Por. J. Meyendorff, Teologia bizantyjska. Historia i doktryna, t³um. J. Prokopiuk,
Warszawa 1984, s. 206-213.
63
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le Syna Bo¿ego, a szczególnie w Jego Passze. Tylko tak, w obecnym
czasie i przestrzeni mo¿e siê realizowaæ panowanie Boga Ojca. Konieczne jest przyjêcie przez cz³owieka, w wolnoci, ca³ego poddania
Syna, a przede wszystkim w Jego uni¿eniu. Pozwala zobaczyæ, jako
niesprzeczny wniosek biskupa Nyssy, ¿e mi³oæ Boga najpe³niej realizuje siê w bezsilnoci ukrzy¿owanego cz³owieka, w którym: [ ] wszelkie obelgi, ch³osta, przeladowanie oraz inne cierpienia, a¿ po krzy¿,
staj¹ siê chwa³¹, wytchnieniem i gwarancj¹ skarbów niebiañskich66 .
wiêty Grzegorz przekonuje, i¿ tylko w ten sposób realizuje siê
wszechmocna mi³oæ Boga wobec cz³owieka i w cz³owieku. Cz³owiek,
gdy pozwala dzia³aæ w sobie Chrystusowi, czyli gdy poddaje siebie na
Jego wzór Bogu, staje siê z Nim jednoci¹. W przekonaniu w. Grzegorza: Jest jasnym, ¿e wtedy gdy to [naladowanie Chrystusa] jest dokonywane, Chrystus przyjmuje w siebie nas wszystkich, którzy s¹
w Nim z³¹czeni poprzez wspólnotê Jego cia³a, tak i¿ naprawdê stanowimy jedno cia³o67 . Staj¹c siê jednym cia³em z wcielonym Synem Bo¿ym cz³owiek staje siê jednoci¹ z tym, który panuje poprzez niezmienn¹ mi³oæ i wiernoæ swojemu stworzeniu. Poprzez Jezusa
z Nazaretu i Jego dzie³o uwidacznia siê ca³e staranie Boga o cz³owieka, które nie narusza wolnoci powo³anych do istnienia stworzeñ, ale
jest ci¹g³ym wezwaniem i wyzwaniem.
*
Zagadnienie Bo¿ej ³aski i ludzkiej wolnoci dotykaj¹ najg³êbszej
istoty ludzkiego istnienia. Jak cz³owiek mo¿e byæ wolny wobec Wszechmocnego? wiêty Grzegorz z Nyssy, opisuj¹c historiê wychodzenia
Boga ku cz³owiekowi, widzi ludzk¹ wolnoæ jako wielowymiarow¹ przestrzeñ wzajemnych odniesieñ, w której cz³owiek dowiadcza mi³oci
i wiernoci Wszechmog¹cego. Bóg daje siebie cz³owiekowi poprzez najg³êbiej wpisany w jego istotê dar w³asnej-wolnoci (au¹tecou/sion). Ojciec
Kocio³a, pragn¹c oddaæ niewyra¿aln¹ w ludzkich s³owach, ³askê Boga
stwierdza, i¿ Bóg nie tylko udziela cz³owiekowi swoich darów, ale dzieli siê (mete/dwke) nimi, przyjmuj¹c cz³owieka do pokrewieñstwa (to\
suggene/j) z sob¹ samym. We w³asnej-wolnoci cz³owiek dowiadcza
66
Grzegorz z Nyssy, De instituto christiano, 97, PG 46, 288-305, t³um. J. Naumowicz,
O celu ¿ycia i prawdziwej ascezie w: dz. cyt. w. Grzegorz by³ mistykiem, o którym mo¿emy przypuszczaæ, ¿e posiada³ ³askê bardziej bezporedniego prze¿ywania mêki Pañskiej.
Mog¹ o tym wiadczyæ jego s³owa: Sama ³aska Ducha wiêtego, która ogrania ca³¹ duszê
i nape³nia radoci¹ i moc¹, ¿e cierpienia Pana staj¹ siê s³odkie dla duszy, a poprzez nadziejê przysz³ych dóbr usuwa odczucia obecnego bólu. Tam¿e, 99.
67
In illud: Tunc et ipse filius, 1317.
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najg³êbszej tajemnicy mi³oci i wiernoci Boga, z tych dowiadczeñ
rodzi siê obszar wolnoci, w którym cz³owiek mo¿e ¿yæ zgodnie ze sw¹
natur¹ (proai/resij), wed³ug darowanego mu pokrewieñstwa. Pokrewna cz³owiekowi boskoæ68 jest zadaniem wobec samego siebie
i wszechwiata. Tak, jak Bóg wychodzi ku cz³owiekowi, owija go swoj¹ mi³oci¹ (perieile/w), tak cz³owiek, w swej wolnoci (e¹leuqeri/a), powinien wychodziæ ku sobie, drugiemu cz³owiekowi i wiatu. ¯ycie wed³ug wolnoci strukturalnej jest ¿yciem wed³ug mi³oci Boga, samoudzielaj¹cego siê cz³owiekowi we w³asnej wolnoci, jest trosk¹,
staraniem, zabieganiem o stworzenie, o w³asne i jemu w³aciwe dobro,
jak te¿ o dobro innych stworzeñ.
68

Por. przypis 26 i 27.
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Ocena negatywnych zachowañ wobec bonum prolis
w kontekcie nauki o odpowiedzialnym rodzicielstwie
w pismach wiêtego Augustyna
The Assessment of Negative Behaviour towards bonum prolis in the Context of Teachings
on Responsible Parenthood in the Writings of St. Augustine

Zagadnienie odpowiedzialnego rodzicielstwa by³o i jest przedmiotem zainteresowania Kocio³a tak¿e we wspó³czesnych czasach, kiedy
to zw³aszcza ruchy i organizacje o charakterze lewicowym i liberalnym, podwa¿aj¹ wartoæ rodziny i ma³¿eñstwa proponuj¹c rozwi¹zania, tak¿e o charakterze prawnym, które z punktu widzenia prawa
Bo¿ego i naturalnego s¹ nie do przyjêcia. Nauka Kocio³a na ten temat szeroko zosta³a przedstawiona miêdzy innymi w dokumentach
Soboru Watykañskiego II oraz Encyklice Humanae vitae. Temu zagadnieniu powiêcony by³ te¿ Synod Biskupów z 1980 roku, Adhortacja posynodalna Familiaris consortio, a tak¿e Instrukcja Kongregacji
Nauki Wiary Donum vitae i wiele innych wypowiedzi Magisterium
Kocio³a.
Papie¿ Jan Pawe³ II w swym licie adresowanym do rodzin z okazji Roku Rodziny zauwa¿a, ¿e ma³¿eñstwo niesie z sob¹ szczególn¹
odpowiedzialnoæ za dobro wspólne, naprzód ma³¿onków, a nastêpnie
rodziny. Tym wspólnym dobrem jest cz³owiek, jest wartoæ osoby, która jest miar¹ godnoci cz³owieka  który, jak czytamy dalej  nosi
z sob¹ tê w³anie miarê wszêdzie, w ka¿dym uk³adzie spo³ecznym czy
polityczno-ekonomicznym. Jednak¿e w uk³adzie ma³¿eñstwa i rodziny,
jak podkrela Papie¿, odpowiedzialnoæ ta staje siê z wielu wzglêdów
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jeszcze bardziej zobowi¹zuj¹ca. Nie bez powodu, stwierdza Ojciec
w, Konstytucja duszpasterska Gaudium et spes mówi o popieraniu
godnoci ma³¿eñstwa i rodziny. To popieranie, jak pisze Papie¿, rozumie Sobór jako zadanie Kocio³a i pañstwa, jednak¿e w ka¿dej kulturze pozostaje ono nade wszystko zadaniem osób, które to ma³¿eñstwo
i rodzinê same tworz¹. Tak wiêc, zdaniem Jana Paw³a II, odpowiedzialne rodzicielstwo nie jest niczym jak tylko konkretyzacj¹ tego
zadania, anga¿uj¹cego zawsze osoby i spo³eczeñstwa, które w wiecie
wspó³czesnym sta³o siê zadaniem w nowej mierze i poniek¹d w nowy
sposób1.
Wed³ug nauki Kocio³a Katolickiego odpowiedzialne rodzicielstwo,
jak uczy Papie¿, dotyczy bezporednio i wprost tego momentu, w którym mê¿czyzna i kobieta, ³¹cz¹c siê z sob¹ jako jedno cia³o, mog¹ staæ
siê rodzicami. Moment ten, kontynuuje Jan Pawe³ II, ma szczególn¹
wartoæ dla ich wiêzi miêdzyosobowej. Ten moment, jak pokazuje to
kontekst jego wypowiedzi, równoczenie niesie z sob¹ mo¿liwoæ rodzicielsk¹. Jest to ten moment, jak podkrela Ojciec w., w którym oboje
mog¹ staæ siê rodzicami  ojcem i matk¹  przekazuj¹c ¿ycie nowej
ludzkiej istocie2.
Cytowane wypowiedzi nastêpcy w. Piotra wskazuj¹, ¿e te dwa
aspekty zjednoczenia ma³¿eñskiego: jednocz¹cy oraz prokreacyjny nie
mog¹ byæ rozdzielane w sposób sztuczny bez naruszenia wewnêtrznej
prawdy samego aktu3.
Lektura nauczania Ojca w. pokazuje tak¿e, ¿e Koció³ nie tylko
g³osi prawdy moralne dotycz¹ce odpowiedzialnego rodzicielstwa, ale
tak¿e broni ich wobec przeciwnych, jak to zaznaczylimy, trendów
wspó³czesnoci, a czyni to dlatego, ¿e nie godzi siê z g³osami, które nie
tylko doradzaj¹ mu ustêpstwa w tej dziedzinie, ale tak¿e wydaj¹ siê
mu groziæ. Z lektury tego listu wynika bowiem jasno, ¿e Jan Pawe³ II
ma wiadomoæ, ¿e najczêciej oskar¿a siê Magisterium Kocio³a
o zacofanie, o niezrozumienie ducha czasów nowo¿ytnych i o dzia³anie na szkodê ludzkoci oraz w³asn¹ gdy¿ upieraj¹c siê przy swym stanowisku, Koció³ traci popularnoæ, a wierni odchodz¹ od niego4.
1

1999.

Jan Pawe³ II, List do rodzin. Gratissimam sane, Rzym 2. 02. 1994, p. 12, CD, Kraków

Tam¿e.
Tam¿e, por. Pawe³ VI, Enc. Humanae vitae (25 lipca 1968), 12: AAS 60 (1968), 488  489;
Katechizm Kocio³a Katolickiego, n. 2366.
4
Jan Pawe³ II, List do rodzin. Gratissimam sane, Rzym 2. 02. 1994, p. 12. Wyd. M. CD,
Kraków 1999.
2
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Mimo tych oskar¿eñ, a nawet i grób Ojciec w. jest przekonany,
¿e proponowany przez niektóre krêgi program utylitaryzmu, zwi¹zany, jak to okrela, z indywidualistycznie zaprogramowan¹ wolnoci¹
bez odpowiedzialnoci jest antytez¹ mi³oci, równie¿ jako wyrazu
ludzkiej cywilizacji, jej ca³ociowego i spójnego kszta³tu. Chocia¿ takie rozumienie wolnoci natrafia u niektórych na podatny grunt,
w rzeczywistoci jednak sprzymierza siê ³atwo z ka¿d¹ ludzk¹ s³aboci¹ i stanowi systematyczne i permanentne zagro¿enie dla rodziny5.
Wspomniany list, jak przekonuje to jego lektura, bardzo czêsto
odwo³uje siê tak¿e do nauczania Ojców Kocio³a. Wród nich cytowany jest w. Augustyn (353-430), biskup Hippony. Przeciwnicy odpowiedzialnego rodzicielstwa, o których pisze papie¿, powo³uj¹c siê na ¿ycie i twórczoæ w. Augustyna, jak zauwa¿a to Winiewski, s¹ miêdzy
innymi zdania, ¿e jest niemo¿liwe, by ten mia³ przez 13 lat tylko jednego potomka nie stosuj¹c praktyk unikaj¹cych ci¹¿y6.
Inni, jak wykazuje to studium Honingsa, poruszaj¹c temat aborcji w wypowiedziach dekretystów i dekretalistów na Zachodzie Europy, ulegli wp³ywom treci p³yn¹cych z nieautentycznego tekstu w.
Augustyna (Pseudo-Augustyn). Ten wp³yw jest jeszcze bardziej wyrany kiedy studiuje siê wypowiedzi niektórych kanonistów wschodnich
w tej mierze, w jakiej oni opieraj¹ siê na kanonach w. Bazylego7.
S¹ równie¿ tacy, którzy, jak ukazuje to w swej pracy o. Jacek Salij,
fa³szuj¹ wypowiedzi biskupa Hippony dla potwierdzenia tezy, ¿e poronienie dokonane w pierwszych tygodniach ci¹¿y nie jest zabójstwem gdy¿, jak s¹dz¹, p³ód jeszcze nie posiada duszy8.
W zwi¹zku z tymi wypowiedziami nasuwa siê pytanie o treæ
i kszta³t nauki biskupa z Hippony na temat odpowiedzialnego rodzicielstwa. Przedstawiaj¹c tê naukê musimy przede wszystkim uwzglêdniæ  po pierwsze kontekst i ca³oæ wypowiedzi autora, a nie tylko fragmenty, a po drugie nale¿y mieæ na uwadze wiedzê filozoficzno-teoloTam¿e.
R. Winiewski, w. Augustyn  w. Hieronim o konkubinacie i ma³¿eñstwach ludzi
rozwiedzionych, Mówi¹ Wieki 37 (1994), z. 3, s. 5.
7
B. Honings, Laborto nei Decretisi e nei Decretalisti, Apollinaris 50 (1977), s. 246.
8
J. Salij, Dawni chrzecijanie wobec zabijania p³odu, W drodze 7 (1982), s. 107. Tutaj
autor powo³uje siê na Boya ¯eleñskiego, który w swej ksi¹¿ce pt.: Piek³o kobiet cytuje rzekom¹ wypowied w. Augustyna (Non est homicida, qui abortum procurat, antequam anima
corpori sit infusa) wskazuj¹c¹ na to, ¿e biskup Hippony by³ zdania, ¿e nie jest zabójc¹ ten,
kto dokonuje aborcji zanim dusza nie wst¹pi w cia³o. Jak wykazuj¹ to badania Salija, Augustyn nigdy takiego zdania nie wypowiedzia³, ale jest to przeinaczone streszczenie wypowiedzi tego Ojca Kocio³a.
5
6
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giczn¹ oraz stan ówczesnej medycyny, której osi¹gniêcia, bez w¹tpienia, zna³ ten Doktor Kocio³a. Innymi s³owy, nie mo¿na, przyk³adowo,
przedstawiaæ nauki Augustyna na temat aborcji czy innych postaw
przeciwnych godnoci ma³¿eñstwa i rodziny w oderwaniu od jego nauki o ma³¿eñstwie i rodzinie, od stanu jego wiedzy na temat poczêtego ¿ycia, tak z punktu widzenia medycznego jak i filozoficzno-teologicznego. W koñcu nale¿y braæ tak¿e pod uwagê ród³a, zw³aszcza biblijne, z których korzysta³ wypowiadaj¹c siê na ten temat.
ledz¹c bibliografiê dotycz¹c¹ nauki w. Augustyna o ma³¿eñstwie
i rodzinie mo¿emy siê przekonaæ, ¿e temu zagadnieniu powiêcono
wiele prac, których czêciowy wykaz podajemy w stosownych przypisach. Celem naszego opracowania, przy zastosowaniu metody analityczno-syntetycznej, jest ukazanie nauki o odpowiedzialnym rodzicielstwie w pismach biskupa Hippony wypowiedzianej w kontekcie
jego wypowiedzi na temat postaw przeciwnych odpowiedzialnemu rodzicielstwu. Z koniecznoci wiêc wykorzystane zostan¹ nastêpuj¹ce
jego prace: Contra Faustum Manichaeum9, Contra Julianum10, De bono
coniugali11, De catechizandis rudibus12, De civitate Dei13, De coniugiis
adulterinis14, De Genesi ad litteram15, De moribus Ecclesiae catholicae
et de moribus Manichaeorum16, De nuptiis et concupiscentia17, De or9
Augustyn, Contra Faustum Manichaeum libri XXXIII, wyd. J. Zycha, CSEL 25, s. 249797; Contra Secundinum, tam¿e, s. 903-947, Wiedeñ 1891-1892, przek³. pol. J. Sulowski, Przeciw Faustusowi. Ksiêgi I  XXI, Warszawa 1991, t. 55 PSP.; Przeciw Faustusowi. Ksiêgi XXIIXXXIII. Przeciw Sekundynowi, Warszawa 1991, t. 56 PSP.
10
Augustyn, Contra Julianum libri 6, wyd. PL 44, 641-874, przek³. pol. W. Eborowicz,
Przeciw Julianowi, Warszawa 1977 PSP 19 z. 1-2.
11
Ten¿e, De bono coniugali liber unus, wyd. PL 40, 373-396, CSEL 41, 187-230, rec. I.
Zycha, Vindobonae 1900, przek³. pol. W. Eborowicz, Wartoci ma³¿eñstwa [w:] w. Augustyn,
Antologia pism o ma³¿eñstwie i rodzinie, czêæ I, Pelplin 1980, równie¿ [w:] Pisma w. Augustyna o ma³¿eñstwie i dziewictwie, Lublin 2003, s. 73-116.
12
Ten¿e, De catechizandis rudibus, wyd. PL 40, 309-348, przek³. pol. W. Budzik, Pocz¹tkowe nauczanie katechizmu [w:] Pisma katechetyczne, Poznañ 1929 POK 10.
13
Ten¿e, De civitate Dei L. XXII, wyd. PL 41, 13-804; CCL 47-48 (1955); CSEL 40,
1-2, przek³. pol. W. Kornatowski, O pañstwie Bo¿ym, Warszawa 1977.
14
Ten¿e, De coniugiis adulterinis libri duo, wyd. PL 40, 451-486, CSEL 41, 347-410, przek³. pol. M. Damian (Ksiêga I), M. Cieluk (Ksiêga II), Cudzo³o¿ne ma³¿eñstwa [w:] Pisma w.
Augustyna o ma³¿eñstwie i dziewictwie, Lublin 2003 s. 223-259.
15
Ten¿e, De Genesi ad litteram libri duodecim, wyd. PL 34, 245-485; CSEL 28, I, przek³.
pol. J. Sulowski, Komentarz s³owny do ksiêgi Rodzaju [w:] Pisma egzegetyczne przeciw Manichejczykom, Warszawa 1980, PSP 25.
16
Ten¿e, De moribus Ecclesiae catholicae et de moribus Manichaeorum libri duo, wyd.
PL 32, 1309-1378.
17
Ten¿e, De nuptiis et concupiscentia ad Valerium libri duo, wyd. PL 44, 413-474, CSEL
42, 211-319, przek³. pol. K. Kocielniak, Ma³¿eñstwo i po¿¹dliwoæ (Ksiêga I) [w:] Pisma w.
Augustyna o ma³¿eñstwie i dziewictwie, Lublin 2003, s. 343-390.
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dine18, De vera religione19, Enarrationes in Psalmos20, Enchiridion ad
Laurentium21, Epistolae22, Opus imperfectum contra secundam responsionem Juliani23, Quaestiones in Heptateuchum24, Sermones25, Soliloquia26.
Proponowany przez nas temat rozwiniêty zostanie w dwóch zasadniczych punktach. Pierwsza czêæ powiêcona zostanie przedstawieniu stanowiska biskupa Hippony dotycz¹cego powo³ania cz³owieka do
odpowiedzialnego rodzicielstwa. Omówimy tutaj zagadnienie p³odnoci jako daru Bo¿ego, uka¿emy pogl¹dy w. Augustyna na temat piêkna po¿ycia ma³¿eñskiego oraz jego przemylenia na temat owocu po¿ycia ma³¿eñskiego jakim jest potomstwo.
W drugiej czêci nie tylko dowiemy siê o postawach przeciwnych
odpowiedzialnemu rodzicielstwu takimi jak: wykluczanie potomstwa,
antykoncepcja, aborcja, porzucanie i sprzeda¿ dziecka, ale tak¿e poznamy ocenê tych zachowañ jakiej dokona³ ten Ojca Kocio³a.
W zakoñczeniu natomiast przedstawimy stosowne wnioski jakie
nasuwaj¹ siê z przeprowadzonej analizy nauczania biskupa Hippony.

18
Ten¿e, De ordine libri duo, wyd. PL 32, 977-1020; CSEL 63, 121-185; CCL 29, 89-137; R.
Jolivet Oeuvres de Saint Augustin, 1-ère série: Opuscules, IV. Dialogues philosophiques, 1.
Problèmes fondamentaux: Contra Academicos, De beata vita, De ordine, Paris 1948, przek³.
pol. J. Modrzejewski, O porz¹dku, Warszawa 1953 t. 1 PAX.
19
Ten¿e, De vera religione, wyd. PL 34, 121-172; CSEL 77 rec. G. Green, przek³. pol.
J. Ptaszyñski, O wierze prawdziwej [w:] w. Augustyn, Dialogi i pisma filozoficzne,
t. IV, Warszawa 1954.
20
Ten¿e, Enarrationes in Psalmos, wyd. PL 66-1900; CC 38-40 ed. E. Dekkers-J. Freipont,
przek³. pol. J. Sulowski, Objanienia Psalmów, Ps. 1-36, t. 37, Ps. 36-57, t. 38, Ps. 58-77, t. 39,
Ps. 78-102, t. 40, Ps. 103-123, t. 41, Ps. 124-150, t. 42 z. 1, Indeksy, Warszawa 1986, t. 42 z. 2.
PSP.
21
Ten¿e, Enchiridion ad Laurentium sive: De Fide, Spe et Caritate, wyd. PL 40, 231-290,
przek³. pol. Ks. W³adys³aw Budzik, Podrêcznik do Wawrzyñca, czyli: Wiara, Nadzieja
i Mi³oæ, [w:] w. Augustyn, Pisma katechetyczne, Poznañ 1929 POK 10.
22
Ten¿e, Epistolae, wyd. PL 33, 61-1094; Augustinus Aurelius s., Opera. Sect. 2, pars 6:
Epistolae ex duobus codicibus nuper in lucem prolatae. Recensuit Divjak Johannes. Vindobonae 1981, Hoelder-Piehler-Tempsky 8 s. LXXXVIII, 234 (CSEL, 88), przek³. pol. W. Eborowicz, Listy (1-75), Pelplin 1991. Pozosta³e listy cytujê w przek³adzie w³asnym.
23
Ten¿e, Opus imperfectum contra secundam responsionem Juliani, wyd. PL 45, 10491608; CSEL 85, 1, 3-506.
24
Ten¿e, Quaestiones in Heptateuchum libri VII, wyd. Aurelii Augustini Opera, Pars V,
Turnholti 1958, s. 1-276, CCSL 33, przek³. pol. J. Sulowski, Problemy Heptateuchu cz. 1, Warszawa 1990, t. 46; cz. 2, Warszawa 1990, t. 47 PSP.
25
Ten¿e, Sermones, wyd. PL 38, 23  1483; 39, 1493  1638; przek³. pol. J. Jaworski, Wybór mów: kazania wi¹teczne i okolicznociowe, Warszawa 1973 PSP 12. Mowy znajduj¹ce
siê poza tym zbiorem cytujê w przek³adzie w³asnym.
26
Ten¿e, Soliloquiorum libri duo, wyd. PL 32, 869-904, przek³. pol. A. widerek,
Solilokwia, t. 3, Warszawa 1953.
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I. POWO£ANIE CZ£OWIEKA DO ODPOWIEDZIALNEGO RODZICIELSTWA
Pierwsza czêæ naszego opracowania, powiêcona przybli¿eniu pogl¹dów w. Augustyna na temat odpowiedzialnego rodzicielstwa, sk³adaæ siê bêdzie z trzech zasadniczych punktów. W pierwszym przedstawimy jego stanowisko odnosz¹ce siê do p³odnoci rozumianej jako dar
Bo¿y. Drugi punkt powiêcony bêdzie tym wypowiedziom biskupa
Hippony, w których pochwala on piêkno po¿ycia ma³¿eñskiego.
W trzecim natomiast zapoznamy siê z jego przemyleniami dotycz¹cymi owocu po¿ycia ma³¿eñskiego.
1. P³odnoæ jako dar Bo¿y
a) Bóg dawc¹ ¿ycia

Zdaniem biskupa Hippony ka¿dy cz³owiek, chocia¿ pochodzi od
swych rodziców, to jednak nie staje siê bez udzia³u Boga. Innymi s³owy, w przekonaniu naszego autora, Bóg stwarza cz³owieka, rodzice za
go rodz¹27. W wietle tego mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e Bóg kieruje ¿yciem i rozwojem embrionu w ³onie matki. Potwierdzenie tego znajdujemy w jego polemizuj¹cej z pelagianizmem i manicheizmem opinii,
w której wyranie podkrela, ¿e z³ym ludziom i zepsutym, z uwagi na
pochodzenie ludzkich nasion, a jednak dobrym ze wzglêdu na istotê
przez Boga stworzon¹, udziela Stwórca wzrostu, kszta³tu, ¿ycia i zdrowia. Czyni to z bezinteresownej dobroci z moc¹ niepokalan¹, w nienagannej prawdzie i nie przymuszony ¿adn¹ koniecznoci¹28. Pog³êbieniem tej refleksji mo¿e byæ równie¿, naszym zdaniem, wyra¿one przekonanie, ¿e nasienie ludzkie jest o¿ywiane nie przez wspó³¿ycie
maj¹ce na celu poczêcie dzieci, ale przez samego Boga. St¹d te¿,
w ostatecznym rozrachunku, tak jak nie tylko ludzie z nasion, ale
i same nasiona s¹ dzie³em Boga29 tak te¿ nie cz³owiek, ale Bóg jest
stwórc¹ cz³owieka30 i, jak z tego wynika, dawc¹ ¿ycia.
b) Bóg ród³em p³odnoci

Lektura wypowiedzi biskupa Hippony pozwala równie¿ zauwa¿yæ,
i¿ w jego przekonaniu rodzenie potomstwa, jego mno¿enie jest owoc-

Ten¿e, Enarrationes in Psalmos, 118, (18) 3 (PL 37, 1552).
Ten¿e, Contra Julianum, 6, 9, 26 (PL 44, 837-838).
29
Ten¿e, Opus imperfectum contra secundam responsionem Juliani, 5, 11 (PL 45, 1440).
30
Ten¿e, De nuptiis et concupiscentia, 2, 14, 28 (PL 44, 453).
27
28
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ne, najbardziej szczêliwe i pochodzi z b³ogos³awieñstwa Bo¿ego31. Te
stwierdzenia Augustyna wpisuj¹ siê, naszym zdaniem, miêdzy innymi tak¿e w kontekst jego polemiki z pelagianizmem. Z relacji Augustyna wiadomo bowiem, i¿ jego przedstawiciel, biskup Julian z Eklanum (+ 454) w swym dziele Ad Turbantium (4, 65) przypisywa³ naszemu autorowi przekonanie o tym, ¿e Bóg i szatan zawarli ze sob¹ uk³ad,
moc¹ którego ka¿de dziecko ochrzczone jest w³asnoci¹ Boga, a ka¿de urodzone nale¿y do diab³a. Dokonywaæ siê ma to w ten sposób, ¿e
Bóg na szkodê dziecka czyni p³odnym stosunek mê¿czyzny z kobiet¹.
Odpowiadaj¹c na to, nasz autor zdecydowanie stara siê podkreliæ
prawdê, ¿e szatan nie wymyli³ po¿ycia ma³¿eñskiego gdy¿, jak wynika to z kontekstu jego wypowiedzi, po¿ycie to mia³oby miejsce tak¿e
wtedy gdyby nie by³o grzechu pierworodnego, a wiêc tak¿e w raju.
Kontynuuj¹c tê myl Augustyn uwa¿a, ¿e Bóg sw¹ swobodn¹ i nieograniczon¹ moc¹ udziela ³onu kobiety mocy p³odnoci i czyni to nie
po to by szkodziæ potomstwu, choæ wie, ¿e kobiety maj¹ zrodziæ dziecko, którym bêdzie w³ada³ szatan.
Odwo³uj¹c siê z kolei do pogl¹dów biskupa Mediolanu, Ambro¿ego, uwa¿a, ¿e Bóg jest stwórc¹ cia³a, ma³¿eñstwa, p³odu i wspó³¿ycia,
bez którego nie by³oby p³odnoci. Polemizuj¹c jednoczenie ze wspomnianym ju¿ biskupem Julianem wykazuje mu istotn¹ niekonsekwencjê jego rozumowania, które mog³oby prowadziæ do b³êdnego
wniosku, ¿e Bóg, skoro jest Stwórc¹ cia³a, a przez nie dokonuje siê
cudzo³óstwo, jest te¿ Stwórc¹ tak cia³a jak i grzechu cudzo³óstwa. Innymi s³owy, wed³ug Augustyna, nie mo¿na uwa¿aæ, ¿e Bóg jest stwórc¹ cudzo³óstwa, które dokonuje siê przez cia³o, które sam stworzy³32.
Zgadza siê natomiast z opini¹ biskupa Juliana, wed³ug której grzech
jest dzie³em szatana za cia³o i jego zmys³y, ma³¿eñstwo, z którego
po¿ycia rodzi siê p³ód, a tak¿e samo po¿ycie ma³¿eñskie w celu zrodzenia dzieci, jest dzie³em samego Boga33. Zauwa¿a równie¿, ¿e p³odnoæ kobiet, a tak¿e czyste pragnienie posiadania dzieci ma swoje ród³o w Bogu. Ten bowiem, jak czytamy, który stworzy³ kiedy niczego nie
by³o, przez nastêpstwo potomstwa sprawia, ¿e trwa nadal to, co jest
dzie³em Jego mocy34.
Ten¿e, Enarrationes in Psalmos, 137, 8 (PL 37, 1778).
Ten¿e, Opus imperfectum contra secundam responsionem Juliani, 4, 118 (PL 45, 1412):
[...] ita non sequitur, ut ideo commixtio tribuatur Deo, quia non fit nisi per corpus, cujus
auctor est Deus.
33
Ten¿e, Opus imperfectum contra secundam responsionem Juliani, 4, 118 (PL 45, 1412);
5, 11 (PL 45, 1440).
34
Ten¿e, Enarrationes in Psalmos, 66, 2 (PL 36, 803).
31
32
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2. Piêkno po¿ycia ma³¿eñskiego
a) Powo³anie do macierzyñstwa i ojcostwa

Przedstawione w poprzednich paragrafach stanowisko Augustyna
odnosz¹ce siê do Boga jako dawcy ¿ycia i ród³a p³odnoci, sk³oni³y
naszego autora do g³êbszej refleksji na temat powo³ania do macierzyñstwa i ojcostwa. Analizuj¹c wypowiedzi Augustyna odnosz¹ce siê do
tematyki ma³¿eñstwa i rodziny mo¿na powiedzieæ, ¿e w wietle jego
nauczania jednoæ mê¿czyzny i kobiety przejawia siê nie tylko w jednorazowym akcie stworzenia, wa¿nym udziale w duchowoci i podobieñstwie do Boga, ale tak¿e, jak zauwa¿a to Eckmann, w Bo¿ym nakazie rozmna¿ania siê i duchowego owocowania35. St¹d mo¿na wiêc
uwa¿aæ, ¿e ma³¿eñska wiê uwidacznia siê równie¿ w prokreacji i to
otwartej na przyjêcie nowego ¿ycia36. Potwierdza to w. Augustyn, który uczy, ¿e kobieta brzemienna nabrzmiewa nadziej¹ wydania na wiat
dziecka, którego jeszcze nie widzi37.
Innymi s³owy, dla Augustyna z prawdy objawionej (Rdz 1,28) wynika jasno, ¿e kobiety maj¹ taki sam udzia³ w panowaniu nad stworzeniami i ich utrzymywaniu jak mê¿czyni, i tak jak oni s¹ powo³ani
do ojcostwa, one s¹ powo³ane do macierzyñstwa w ma³¿eñstwie lub do
dziewictwa dla Królestwa Bo¿ego38.
b) Czystoæ po¿ycia ma³¿eñskiego

Z lektury wypowiedzi biskupa Hippony wynika prawda, ¿e realizacja powo³ania do macierzyñstwa i ojcostwa musi dokonywaæ siê
w rodzinie. Innymi s³owy, jak zauwa¿a to Desjardins, mê¿owi i ¿onie
Augustyn proponuje wytworzenie klimatu jednoci duchowej i zachêca do wysokiego poziomu ¿ycia chrzecijañskiego. Dla Augustyna
zjednoczenie ma³¿onków w po¿yciu ma³¿eñskim nie mo¿e dokonywaæ
siê tylko dla przyjemnoci. Szanuj¹cy sw¹ ¿onê ma³¿onek nie mo¿e
te¿ posiadaæ jednej kobiety s³u¿¹cej wzbudzeniu potomstwa, a drugiej
dla zaspokojenia w³asnej przyjemnoci39. Innymi s³owy, biskup HippoA. Eckmann, Wielkoæ i godnoæ kobiety wed³ug wiêtego Augustyna, [w:] Symbol
Apostolski w pismach wiêtego Augustyna, Lublin 1999, s. 175. Por. Rdz 1, 28.
36
C. Burke, w. Augustyn o po¿yciu ma³¿eñskim, Communio 18 (1998) s. 59; Por. tak¿e A. Chrapkowski, Il delitto dellaborto procurato nella chiesa delle origini, Vox Patrum
38-39 (2000), s. 543.
37
Augustyn, Enarrationes in Psalmos, 39, 28 (PL 36, 451).
38
A. Eckmann, Wielkoæ i godnoæ kobiety wed³ug wiêtego Augustyna [w:] Symbol Apostolski w pismach wiêtego Augustyna, Lublin 1999, s. 175.
39
R. Desjardins, Une pastorale augustinienne du mariage, Bulletin de littérature ecclésiastique 77 (1976), s. 166.
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ny odrzuca oddzielanie wiernoci ma³¿eñskiej i p³odnoci broni¹c
w ten sposób godnoci kobiety. Odwo³uj¹c siê z kolei do przemyleñ
Platona (Uczta 208 e- 209 e ) i Plotyna (Enneady 5, 5) podkrela tak¿e
prawdê, ¿e poza p³odnoci¹ cielesn¹ jest te¿ p³odnoæ duchowa, do
której zobowi¹zani s¹ ma³¿onkowie40.
Z powy¿szego wynika wiêc, ¿e Augustyn nie odrzuca p³odnoci
w akcie ma³¿eñskim, ale pragnie, by dokonywa³ siê on w sposób godny. Ma³¿eñstwu bowiem, jak i dobru potomstwa sprzeciwia siê wspó³¿ycie niezgodne z natur¹, które, jego zdaniem jest grzechem ciê¿kim41.
3. Owoc po¿ycia ma³¿eñskiego
a) Dziecko dobrem

Ukazane w poprzednich punktach stanowisko Augustyna odnosz¹ce siê do p³odnoci i piêkna po¿ycia ma³¿eñskiego otwiera, naszym
zdaniem, kolejny temat, a jest nim jego nauka na temat owocu po¿ycia ma³¿eñskiego. Innymi s³owy, jak formu³uje to Eckmann, dobro
potomstwa, na temat którego wypowiada siê biskup Hippony, stanowi
przejaw si³y przyjani o znaczeniu fizycznym, spo³ecznym, praktycznym i teologicznym42. ledz¹c bowiem nauczanie naszego biskupa
mo¿na siê przekonaæ, ¿e mia³ on przede wszystkim wiadomoæ trudów jakie musi ponieæ zw³aszcza matka przed i po urodzeniu dziecka, do których, jak czytamy w jednym z jego listów, nale¿¹: ci¹¿a, poród i wychowanie dziecka. Korzystaj¹c z okazji pisania tego listu
przypomina równie¿, by jego adresat nie pogardza³ i wymiewa³ wysi³ków rodzicielskich, a tak¿e dobrodziejstw otrzymanych w formie zrodzenia i karmienia. Nie powinien jednak przedk³adaæ tego wszystkiego nad mi³oæ do Boga43.
Dla Augustyna rodzenie potomstwa i jego pomna¿anie jest owocne i pochodzi z b³ogos³awieñstwa Bo¿ego. St¹d, jak czytamy, najbardziej szczêliwe jest rozmno¿enie dzieci44, a cz³owiek jest pochwa³¹

40
Augustyn, De moribus Ecclesiae catholicae et de moribus Manichaeorum, 18, 65 (PL
32, 1373).
41
A. Eckmann, Wprowadzenie [w:] Pisma wiêtego Augustyna o ma³¿eñstwie i dziewictwie. Przek³ad i komentarz, Lublin 2003. s. 26; Por. Augustyn, De bono coniugali 11, 12 (PL
40, 382).
42
Tam¿e, s. 27.
43
Augustyn, Epistolae, 243, 7 (PL 33, 1057).
44
Ten¿e, Enarrationes in Psalmos, 137, 8 (PL 37, 1778).
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p³odnoci45, którego nale¿y przyj¹æ z mi³oci¹ i w nale¿yty sposób wychowaæ46. Dziel¹c siê tymi przemyleniami zauwa¿a jednak, ¿e dla ludzi sk¹pych tego rodzaju p³odnoæ jest uci¹¿liwa, gdy¿ obawiaj¹ siê
oni popadniêcia w ubóstwo z powodu du¿ej iloci dzieci47.
Biskup Hippony wypowiadaj¹c siê na temat dobra potomstwa stara siê uwypukliæ prawdê, ¿e dzieci nie wybieraj¹ swych rodziców48,
a bêd¹c darem Bo¿ym49 nale¿¹ do dóbr, które, jak zauwa¿a, s¹ i nie s¹
bo nie trwaj¹ gdy¿ cz³owiek, jak pokazuje to ¿ycie, podlega rozwojowi50. Innymi s³owy w przekonaniu Augustyna, kiedy przychodzi okres
dzieciñstwa, umiera niemowlêctwo. Nadejcie lat m³odzieñczych
wskazuje na odejcie dzieciñstwa. Czas m³odoci wiadczy o zakoñczeniu m³odzieñczoci, za nadejcie staroci wiadczy o mierci m³odoci. Kontynuuj¹c tê myl stwierdza, ¿e dzieci rodz¹ siê nie po to, by
¿yæ z rodzicami, ale by ich kiedy zast¹piæ i po nich nast¹piæ51.
Dziecko, jak potwierdza to kolejna wypowied naszego autora, stanowi te¿ dla swych rodziców pewnego rodzaju niepewnoæ. Cz³owiek,
jak zauwa¿a, spodziewa siê dzieci, ale nie jest pewien czy przyjd¹ one
na wiat, po urodzeniu za nie wie, czy bêd¹ ¿y³y, czy przynios¹ korzyæ, czy szkodê52.
Dobre dziecko, jak uczy nasz autor, jest dla swych rodziców szczêciem53 i nadziej¹, nie zawsze jednak, zdaniem Augustyna, poprawnie
rozumian¹. Zauwa¿a bowiem, ¿e niektórzy ¿yj¹c zgodnie z zasadami
tego wiata i pok³adaj¹c ca³¹ nadziejê w urodzeniu dziecka i chêci
pozostawienia mu czego w spadku, usprawiedliwiaj¹ w³asn¹ chciwoæ
dobrem swego dziecka, dla którego zachowuj¹ to, czego strzeg¹, odmawiaj¹c pomocy biednemu54.

Augustyn, De nuptiis et concupiscentia, 2, 25, 40 (PL 44, 459).
A. Eckmann, Wprowadzenie [w:] Pisma wiêtego Augustyna o ma³¿eñstwie i dziewictwie. Przek³ad i komentarz, Lublin 2003, s. 27. Por. Augustyn, De Genesi ad litteram, 9, 7, 12
(PL 34, 397).
47
Augustyn, Enarrationes in Psalmos, 137, 8 (PL 37, 1778).
48
Ten¿e, Epistolae, 194, 7, 32 (PL 33, 886).
49
A. Niesio³owski, Katolickie koncepcje wychowawcze w staro¿ytnoci i redniowieczu,
Przegl¹d Powszechny 223 (1939), s. 25.
50
Augustyn, Enarrationes in Psalmos, 127, 15 (PL 37, 1686).
51
Tam¿e.
52
Tam¿e, 38, 19 (PL 36, 428).
53
Tam¿e, 127, 15 (PL 37, 1686).
54
Tam¿e, 131, 19 (PL 37, 1724).
55
Augustyn, De catechizandis rudibus, I, 10, 15 (PL 40, 322): Et tamen optant homines
habere infantes [...].
45
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b) Akceptacja dziecka

Analizuj¹c wypowiedzi Augustyna na temat stosunku rodziców
do dzieci musimy zauwa¿yæ, i¿ zdawa³ on sobie w pe³ni sprawê
z tego, ¿e ma³¿onkowie pragn¹ mieæ dzieci55. Te prawdê odczytywa³
ju¿ na kartach Starego Testamentu. Wypowiadaj¹c siê bowiem na
temat bojani Bo¿ej u ¯ydów zauwa¿a, ¿e w Starym Testamencie
mê¿owie, czcz¹c w ten sposób Boga, czynili to w tym celu, poniewa¿
bali siê o swe ¿ony, by nie by³y bezp³odne oraz by Bóg nie odebra³
im upragnionych synów56.
Odpowiadaj¹c z kolei na postawione pytanie do jakiego rodzaju
pomocy dla mê¿czyzny zosta³a stworzona kobieta uczy, ¿e zosta³a powo³ana do istnienia po to, by, jako dobra kobieta, stara³a siê pocz¹æ57
i urodziæ dzieci58, oboje za ma³¿onkowie nie powinni unikaæ potomstwa59. Ta myl zosta³a równie¿ zawarta w dziele powiêconym ma³¿eñstwu i po¿¹dliwoci, w którym jego autor wyra¿a przekonanie, ¿e po¿ycie, przez które s³u¿y siê po¿¹dliwoci, nie mo¿e odbywaæ siê ze
szkod¹ dla p³odu, przeszkadzaj¹c w jego poczêciu. Innymi s³owy, biskup Hippony wyranie w swym nauczaniu podkrela prawdê, ¿e nie
mo¿na wykluczaæ potomstwa, którego domaga siê ma³¿eñstwo60.
Kochaj¹ca dziecko matka, jak zauwa¿a nasz autor, nosi poczêty
p³ód, wydaje go na wiat61 i, jak porednio wynika to z innej jego wypowiedzi, rodzice, zw³aszcza wierz¹cy, przyjmuj¹ z radoci¹62 urodzone dziecko63, które w ³onie matki, przez okrelony przeci¹g czasu, przybiera³o rozmiaru w przestrzeni, a wszystkie cz³onki zajmowa³y w³aciwe sobie miejsce. Kontynuuj¹c tê myl stwierdza, ¿e jeli tylko
zostanie zachowana równomiernoæ, a do niej do³¹czy siê jasnoæ cery,
rodzi siê cia³o, które nazywamy kszta³tnym i które jego mi³onicy bardzo kochaj¹64.

Ten¿e, Enarrationes in Psalmos, 84, 11 (PL 37, 1077-1078).
Ten¿e, Contra Faustum Manichaeum, 22, 50 (PL 42, 431).
58
Ten¿e, De Genesi ad litteram, 9, 11, 19 (PL 34, 400). Por. F. J. Thonnard, La morale
conjugale selon saint Augustin., Revue des études Augustiniennes 15 (1969), s. 116.
59
Augustyn, De bono coniugali, 5, 5 (PL 40, 377). Por. R. Winiewski, w. Augustyn  w.
Hieronim o konkubinacie i ma³¿eñstwach ludzi rozwiedzionych, Mówi¹ Wieki 3 (1994),
s. 5. W tym miejscu nale¿y zauwa¿yæ, ¿e chocia¿ autor artyku³u poprawnie cytuje w. Augustyna, to jednak b³êdnie interpretuje jego naukê na temat ma³¿eñstwa i dobra potomstwa.
60
Augustyn, De nuptiis et concupiscentia, 1, 14, 16 (PL 44, 423).
61
Ten¿e, De civitate Dei, 22, 24, 2 (PL 41, 788-789).
62
Ten¿e, Epistolae, 194, 7, 32 (PL 33, 886).
63
Ten¿e, Enarrationes in Psalmos, 45, 11 (PL 36, 521).
64
Ten¿e, De vera religione, 40, 74 (PL 34, 155); De ordine, 2, 19, 51 (PL 32, 1019).
56
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Matka, która kocha swoje dziecko65 mi³oci¹ macierzyñsk¹66 nie
kocha go tak, by ono zawsze pozostawa³o ma³ym, ale je trzyma w ³onie, ogrzewa rêkoma67, nosi na rêkach68, pociesza pieszczotami69, obejmuje to, czego siê spodziewa³a70, karmi mlekiem, by nie umar³o z g³odu71 czy te¿ drobno pokrojonymi kawa³kami pokarmu72, a czyni to tylko przez pewien okrelony okres czasu po to, by ono wzrasta³o73. Te
same zachowania wobec dzieci nasz autor dostrzega u matek i karmicielek, które opiekuj¹ siê cudzymi dzieæmi i darz¹ je tymi samymi
uczuciami74.
Do postaw, które wiadcz¹ o akceptacji dziecka nale¿y tak¿e jego
ochrona jeszcze przed urodzeniem75. Innymi s³owy, jak pokazuj¹ to badania Kornatowskiego nad spo³eczno-polityczn¹ myl¹ w. Augustyna,
wydawane na wiat potomstwo, które jest celem zwi¹zku mê¿czyzny
i kobiety, w chrzecijañskim rodowisku jest otaczane szczególn¹ ochron¹, a rodzice chrzecijañscy nie niszcz¹ ¿ycia w zarodku. W ten sposób
skuteczn¹ opiek¹ otaczane s¹ naj¿ywotniejsze interesy ludzkoci, a kobieta jest opromieniona chwa³¹ macierzyñstwa, gdy¿ jest dla mê¿a kim
wiêkszym ni¿ przedmiotem zaspokojenia popêdu seksualnego76.
Biskup Hippony w kontekcie nauki o sposobach przekazu katechetycznego zauwa¿a, ¿e cz³owiek pobudzany mi³oci¹, pragnie nawi¹zywaæ kontakt tak¿e z niemowlêciem wypowiadaj¹c do niego pieszczo-

65
Augustyn, Sermones, 10, 5 (PL 38, 95). Por. A. G. Hamman, ¯ycie codzienne w Afryce
Pó³nocnej w czasach w. Augustyna, Warszawa 1989, s. 98.
66
Ten¿e, Enarrationes in Psalmos, 58, (1) 10 (PL 36, 698). Tutaj Augustyn na podstawie
Mt 23,37 oraz obserwacji ¿ycia i zachowania siê ptaków (chodzi konkretnie o kurê) mówi
o nieznanej chorobie jak¹ jest mi³oæ macierzyñska, któr¹, w pozytywnym tego s³owa znaczeniu, okrela s³aboci¹.
67
Ten¿e, Sermones, 23, 3, 3 (PL 38, 156).
68
Ten¿e, Enarrationes in Psalmos, 130, 13 (PL 37, 1714). W tym miejscu Augustyn stwierdza, ¿e matka nosi na rêkach tego, którego nosi³a w swym ³onie. Dziecko jest noszone w ³onie matki po to, by siê urodzi³o, a noszone jest na rêkach po to, by kiedy uros³o.
69
Ten¿e, Sermones, 23, 3, 3 (PL 38, 156).
70
Ten¿e, Enarrationes in Psalmos, 39, 28 (PL 36, 451-452).
71
Ten¿e, Sermones, 23, 3, 3 (PL 38, 156); Enarrationes in Psalmos, 130, 13 (PL 37, 1714).
72
Ten¿e, De catechizandis rudibus, 1, 10, 15 (PL 40, 322); Enarrationes in Psalmos, 30,
(2) 9 (PL 36, 235); 33, (1) 6 (PL 36, 303-304); 39, 28 (PL 36, 451-452); 45, 11 (PL 36, 521); 119, 2
(PL 37, 1598-1599); 127, 15 (PL 37, 1686-1687); 130, 9 (PL 37, 1710-1711); 130, 13 (PL 37, 17131714); De civitate Dei, 22, 24, 2 (PL 41, 789). Por. S. Abt, wiêty Augustyn jako pedagog, Kraków 1930, s. 43.
73
Ten¿e, Sermones, 23, 3, 3 (PL 38, 156).
74
Tam¿e.
75
Augustyn, De nuptiis et concupiscentia, 1, 5 ( CSEL 42, 2, 230); Epistolae 187, 10, 33
(CSEL 57, 110). Por. J. Gaudemet, Familie I, RAC 7 (1969), s. 350.
76
W. Kornatowski, Spo³eczno-polityczna myl w. Augustyna, Warszawa 1965, s. 165.
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tliwe i zdrobnia³e s³owa. Nie dziwi wiêc naszego autora pragnienie
wielu przysz³ych rodziców, by nie tylko urodziæ dziecko, ale tak¿e, by
póniej do niego w ten sposób siê zwracaæ77.
Nasz autor wypowiadaj¹c siê na temat pozytywnych postaw rodziców wobec dziecka nie pomija³ znaczenia modlitwy w jego intencji.
Potwierdzenie tego znajdujemy miêdzy innymi w cytowanych ju¿
Ennarationes in Psalmos gdzie Augustyn zauwa¿a, ¿e gdy urodzi siê
upragniony przez ojca syn, wtedy taki cz³owiek za to b³ogos³awi Pana.
Tej samej treci modlitwê kieruje równie¿ do Boga ojciec, którego syn
wyzdrowia³. Za jako z³orzeczenie wypowiedziane Bogu okrela sytuacjê, gdy podczas choroby dziecka wzywa siê astrologa i wró¿biarza78.
Na podstawie lektury tego traktatu mo¿emy siê równie¿ przekonaæ o tym, ¿e wed³ug naszego autora rodzice modl¹c siê o ¿ycie dla
swojego dziecka, czyni¹ to niekiedy w tym celu, by mia³o ono okazjê
poprawiæ swoje postêpowanie i staæ siê lepszym cz³owiekiem79.
Analiza wypowiedzi Augustyna pozwala równie¿ dostrzec, ¿e
w pewnych okrelonych sytuacjach  naszym zdaniem chodzi tu
o trudnoci materialne  szczêciem rodziców by³o nie posiadanie kolejnego ju¿ dziecka. St¹d nasz autor kieruj¹c siê duszpastersk¹ trosk¹
radzi, by przede wszystkim pomyleæ o tym, jak wy¿ywiæ dzieci, które
ju¿ siê urodzi³y, ni¿ pragn¹æ kolejnych, a jeli siê nie urodzi³y, to nale¿y w takiej sytuacji za to sk³adaæ Bogu dziêki, gdy¿ prawdziwym
szczêciem, jego zdaniem, jest nie tyle posiadanie dzieci, ale posiadanie dobrych80.
c) Status poczêtego dziecka
c 1) Dziecko nie jest czêci¹ matki

wiêty Augustyn poruszaj¹c w swych pismach zagadnienie dobra
potomstwa nie pomin¹³ tak wa¿nego zagadnienia, jakim jest status
poczêtego dziecka. Zanim zapoznamy siê ze stanowiskiem biskupa
Hippony na ten temat nale¿y w tym miejscu, naszym zdaniem, przytoczyæ opiniê wybitnego prawnika rzymskiego, Gajusa (ok. 110-180),
autora pe³nego i uporz¹dkowanego prawa rzymskiego (Institutiones),
które by³o jedn¹ z podstaw przy opracowywaniu kodeksu Justyniana
Augustyn, De catechizandis rudibus, 1, 10, 15 (PL (PL 40, 322). Por. S. Abt, wiêty
Augustyn jako pedagog, Kraków 1930, s. 43.
78
Ten¿e, Enarrationes in Psalmos, 133, 2 (PL 37, 1738).
79
Tam¿e, 85, 8 (PL 37, 1087).
80
Tam¿e, 127, 15 (PL 37, 1686-1687).
77
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(Corpus Iuris Civilis), wed³ug którego w prawie rzymskim, dla ustalenia status libertatis, civitatis dziecka oraz przynale¿noci do rodziny,
by³ w iustum matrimonium nie moment urodzenia dziecka, ale jego
poczêcia81. Wiadomo te¿, ¿e w wiecie grecko-rzymskim powszechnie
by³o praktykowane spêdzanie p³odu. W przekonaniu bowiem niektórych stoików, chodzi tu zw³aszcza o Pseudo-Plutarcha82, p³ód znajduj¹cy siê w ³onie matki jest tylko mulieris portio vel viscerum, a wiêc
stanowi tylko czêæ jej cia³a (pars viscerum)83, co w praktyce rodzi³o
ró¿nego rodzaju nadu¿ycia.
Nieco odmienny pogl¹d reprezentuje, jak podaje to Stephan, Empedokles z Agrigentum (ok. 495-435 a. Chr.), filozof grecki okresu naturalistycznego, wed³ug którego dziecko w okresie p³odowym jest jak
owoc wszczepiony w cia³o matki i nie posiada w³asnej identycznoci84.
Porównanie tych stanowisk z pogl¹dami w. Augustyna pozwala
dostrzec pomiêdzy nimi zasadnicz¹ ró¿nicê. Biskup Hippony bowiem
w swej polemice z pelagiañskim biskupem Julianem zauwa¿a, ¿e cia³o matki sta³o siê przybytkiem Bo¿ym dziêki ³asce, a nie naturze, gdy¿
Zbawiciel udziela swej ³aski (= chrztu) nie w chwili poczêcia, ale odrodzenia. Gdyby bowiem, kontynuuje Augustyn, poczête dziecko tak
nale¿a³o do cia³a matki, ¿e mo¿na by uwa¿aæ je za czêæ jej cia³a, to
nie chrzczono by dziecka, którego matka, oczekuj¹c go, zosta³a
ochrzczona ze wzglêdu na niebezpieczeñstwo mierci. Tak wiêc, wnioskuje nasz autor, dziecko ¿yj¹c w ³onie matki, nie by³o czêci¹ jej cia³a85 i, jak mo¿na z tego wnioskowaæ, nikt nie uwa¿a chrztu dziecka za
powtórny jego chrzest86.
Cytowana wypowied Augustyna pokazuje wiêc wyranie, ¿e ten
Doktor Kocio³a, wbrew panuj¹cym przekonaniom, wyranie podkrela³ ró¿norodnoæ cia³a matki i dziecka87. Potwierdza to równie¿, naszym zdaniem, stosowny fragment pochodz¹cy z Enarrationes in Psal81
Gajus, Institutiones, 1, 89. Por. H. Kupiszewski, Powtórne ma³¿eñstwo w konstytucjach
cesarzy rzymskich IV i V w., Analecta Cracoviensia 7 (1975), s. 357.
82
Pseudo-Plutarch, De placitis philosophorum V, 15, 2.
83
Por. M. Starowieyski, Aborcja w opinii wczesnochrzecijañskich pisarzy, Przegl¹d
Powszechny 11 (1992), s. 292.
84
G. Stephan, Wczesnochrzecijañskie pogl¹dy o pocz¹tkach ¿ycia ludzkiego i ich moralne konsekwencje, Bielsko-¯ywieckie Studia Teologiczne 2 (2000), s. 173.
85
Augustyn, Contra Julianum, 6, 14, 43 (PL 44, 847): Non itaque ad maternum corpus,
cum esset in utero, pertinebat [...].
86
M. Starowieyski, Aborcja w opinii wczesnochrzecijañskich pisarzy, Przegl¹d Powszechny 11 (1992), s. 303.
87
Podobn¹ myl zawiera kan. 23 synodu w Neocezarei (314-319). Por. M. Starowieyski,
Aborcja w opinii wczesnochrzecijañskich pisarzy, Przegl¹d Powszechny 11 (1992), s. 303.
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mos gdzie biskup Hippony miêdzy innymi stwierdza, ¿e cz³owiek tajemnic¹ jak¹ zrodzony jest w ³onie matki, nie tylko rodzi siê z ³ona
matki, ale i w jej ³onie, najpierw rodzi siê w ³onie, aby móg³ zrodziæ
siê z ³ona. To twierdzenie ilustruje i podbudowuje prawd¹ ewangeliczn¹ odnosz¹c¹ siê do tajemnicy Zwiastowania (Mt 1,20). Nie tylko zauwa¿a, ¿e dlatego powiedziano do Maryi, ¿e co poczê³o siê w Niej jest
z Ducha wiêtego, ale tak¿e podkrela, ¿e jeszcze z Niej nie zosta³ zrodzony (= Jezus Chrystus), a ju¿ w Niej siê narodzi³88. Z kolei w innym
dziele zauwa¿a, ¿e choæ p³ód istnieje dziêki p³ci mêskiej i ¿eñskiej, to
dalej istnieje ju¿ od nich niezale¿nie89.
c 2) P³ód nieuformowany i uformowany

Analiza pism w. Augustyna pokazuje, ¿e ich autor mia³, jak na
ówczesne czasy, doæ szerok¹ wiedzê odnosz¹c¹ siê do rozwoju p³odu
ludzkiego. Potwierdza to, miêdzy innymi, jego wypowied zawarta
w napisanym w latach 388-391 dialogu filozoficznym De vera religione, w którym czytamy, ¿e w ³onie matki przez okrelony przeci¹g czasu istota przybiera rozmiaru w przestrzeni, a jej wszystkie cz³onki zajmuj¹ w³aciwe sobie miejsce. [ ] Jeli tylko zostanie zachowana równomiernoæ, a do niej do³¹czy siê jasnoæ cery to, jak czytamy dalej,
rodzi siê cia³o, które nazywamy kszta³tnym (formosum) i które jego
mi³onicy bardzo kochaj¹90. Pos³uguj¹c siê s³owami biskupa Hippony
mo¿emy wiêc powiedzieæ, ¿e w jego przekonaniu cz³owiek rodzi siê
nie tylko z wnêtrznoci, ale i we wnêtrznociach swej matki91, a ¿ycie
dziecka w jej ³onie, jak czytamy w Solilokwiach (386-387), jest prawdziwym ¿yciem92.
Lektura cytowanego dialogu filozoficznego w. Augustyna, a tak¿e
innych jego pism pozwala zauwa¿yæ, i¿ odró¿nia³ on, zgodnie z SeptuAugustyn, Enarrationes in Psalmos, 57, 5 (PL 36, 678). Por. M. Starowieyski, Aborcja
w opinii wczesnochrzecijañskich pisarzy, Przegl¹d Powszechny 11 (1992), s. 303.
89
Ten¿e, Opus imperfectum contra secundam responsionem Juliani, 4, 96 (PL 45, 1395):
[...] ex maris et feminae sexibus [...]; 4, 100 (PL 45, 1397).
90
Ten¿e, De vera religione, 40, 74 (PL 34, 155): Jamvero in matre per certos numeros temporum in locorum numerum coaptatur, ut suas regiones quaeque membra occupent; et si
modum parilitatis servaverint, luce coloris adjuncta, nascitur corpus quod formosum vocatur, et a suis dilectoribus amatur [...].
91
Ten¿e, Enarrationes in Psalmos, 57, 5 (PL 36, 678): Non enim ex visceribus tantum
homo nascitur, sed et in visceribus. Prius nascitur in visceribus, ut possit nasci de visceribus
[...]. Por. A. Chrapkowski, Il delitto dellaborto procurato nella chiesa delle origini, Vox Patrum 38-39 (2000), s. 543.
92
Ten¿e, Soliloquia, 2, 20, 36 (PL 32, 904): [...] ut de illa vita nihil dicam quae in utero
agitur; non enim puto esse nullam.
88
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agint¹, a tak¿e ówczesnym stanem wiedzy filozoficznej i medycznej,
p³ód nieuformowany od uformowanego, o¿ywiony od nieo¿ywionego.
St¹d te¿, zanim zapoznamy siê z pogl¹dami biskupa Hippony dotycz¹cymi tego zagadnienia, musimy wpierw odwo³aæ siê do tych, jak mo¿na s¹dziæ, jemu znanych pogl¹dów.
W pierwszej kolejnoci nale¿a³oby wymieniæ Platona (427-347). Jak
pokazuj¹ to badania Bielasa, Platon nie udzieli³ wyranej odpowiedzi
na pytanie czy p³ód jest ¿ywym cz³owiekiem93. Nie jest te¿ prawd¹
przypisywany temu filozofowi pogl¹d, ¿e animacja ludzkiego p³odu
nastêpuje w 40 dni po poczêciu p³odu mêskiego i w 90 dni w przypadku p³odu ¿eñskiego gdy¿ Platon nie porusza w swych dzie³ach tego
zagadnienia. Prawd¹ natomiast jest, ¿e w ostatnim swym dziele,
w którym rewiduje sw¹ koncepcjê pañstwa, nakaza³ otaczaæ opiek¹
dzieci nienarodzone94.
Z kolei Arystoteles (384-322) w swym dziele O rodzeniu siê zwierz¹t, jak potwierdza to równie¿ Jacek Salij, by³ przekonany, ¿e embrion jest zbyt niedoskona³y, aby od pocz¹tku byæ istot¹ ludzk¹95 gdy¿
poruszenie siê dziecka w ³onie matki, jak zauwa¿a to tak¿e Dölger
w swym studium nad Arystotelesem, rozpoczyna siê u ch³opców w 40
dniu, a u dziewcz¹t w 90 dniu po zajciu matki w ci¹¿ê. Jest to wed³ug
Arystotelesa czas, który wskazuje na obecnoæ czucia i ¿ycia embrionu96. W przekonaniu Stagiryty w tym okresie ¿ycia embrionu s¹ rozpoznawane oczy i p³eæ dziecka97.

93
L. Bielas, Dziecko przed urodzeniem w staro¿ytnym wiecie pogañskim, Ruch Biblijny i Liturgiczny 44 (1991), s. 39.
94
Platon, De legibus, 7, 789 a-790 a. Por. J. Gula, O przerywaniu ci¹¿y w staro¿ytnoci.
Kilka uwag polemicznych., Ethos 30-31 (1995), s. 248; J. Salij, Dawni chrzecijanie wobec
zabijania p³odu, W drodze 7 (1982), s. 110.
95
Arystoteles, De generatione animalium, 2, 3, 736 b, wyd. H. J. Drossaart Lulofs, Oxonii 1965, przek³. pol.: P. Siwek, O rodzeniu siê zwierz¹t, [w:] Arystoteles, Dzie³a wszystkie,
t. 4, Warszawa 1993. Por. J. Salij, Dawni chrzecijanie wobec zabijania p³odu, W drodze 7
(1982), s. 110; M. Starowieyski, Aborcja w opinii wczesnochrzecijañskich pisarzy, Przegl¹d
Powszechny 11 (1992), s. 292.
96
Ten¿e, Politica, VII 10, 1335b. Przek³. pol.: M. Szymañski, Polityka [w:] Arystoteles,
Dzie³a wszystkie, t. 6, Warszawa 2001, s. 7-226. Por. F. J. Dölger, Das Lebensrecht des ungeborenen Kindes und dieFruchtabtreibung in der Bewertung der heidnischen und christlichen
Antike, Antike und Christentum 4 (1933), s. 8.
97
Ten¿e, Historia animalium 7, 3, przek³. pol. P. Siwek, Zoologia [w:] Arystoteles, Dzie³a wszystkie, t. 3. Warszawa 1992, s. 323-614; De generatione animalium 4, 1, 2, 4, wyd.
H. J. Drossaart Lulofs, Oxonii 1965. Przek³. pol. P. Siwek, O rodzeniu siê zwierz¹t, [w:] Arystoteles, Dzie³a wszystkie, t. 4, Warszawa 1993. Por. F. J. Dölger, Das Lebensrecht des ungeborenen Kindes und die Fruchtabtreibung in der Bewertung der heidnischen und christlichen
Antike, Antike und Christentum 4 (1933), s. 8.
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Natomiast dusza prawdziwie ludzka, zdaniem tego filozofa, o¿ywia
embrion dopiero odpowiednio ukszta³towany98. Innymi s³owy, jak pokazuje to równie¿ Longosz, Stagiryta rozró¿nia³ w ¿yciu p³odu dwa
stadia jego rozwoju. Pierwsze stadium to p³ód nieo¿ywiony, który
mo¿na by³o bez konsekwencji prawnych usun¹æ z ³ona matki. Drugie
stadium za to stan o¿ywienia99. Jednak, jak pokazuj¹ to badania Guli,
sprawa animacji ludzkiej istoty w okresie jej prenatalnego rozwoju nie
przedstawia siê u Arystotelesa tak prosto, poniewa¿ nie ma on pewnoci czy ten problem jest rozwi¹zalny100. Dla tego filozofa dusza jest
pierwszym aktem cia³a naturalnego, które w mo¿noci posiada ¿ycie101. W czasie embriogenezy stopniowo ujawniaj¹ siê tylko obecne
w niej potencjalnie jej poszczególne w³adze, takie jak ¿ycie wegetatywne, zmys³owe i rozumne [duchowe]). Zdaniem Guli o ile w przypadku w³adzy wegetatywnej i zmys³owej i ich stopniowej aktualizacji
odpowiadaj¹ zachodz¹ce w embrionie ¿yciowe czynnoci, o tyle rozum
(boski noàj; dusza intelektualna) wchodzi w cia³o z zewn¹trz, ale kiedy to siê dzieje Arystoteles nie mówi102.

98
Ten¿e, De generatione animalium, 2, 3, 736 b, wyd. H. J. Drossaart Lulofs, Oxonii
1965, przek³. pol. P. Siwek, O rodzeniu siê zwierz¹t [w:] Arystoteles, Dzie³a wszystkie,
t. 4, Warszawa 1993. Por. J. Salij, Dawni chrzecijanie wobec zabijania p³odu, W drodze 7
(1982), s. 110; M. Starowieyski, Aborcja w opinii wczesnochrzecijañskich pisarzy, Przegl¹d
Powszechny 11 (1992), s. 292.
99
S. Longosz, Ojcowie Kocio³a a przerywanie ci¹¿y, Vox Patrum 8-9 (1985), s. 245246. B. Petra, Basilio il Grande, lanimazione ritardata del feto e lapollinarismo. Considerazioni su aborto e infanticidio nel tempo dei Padri, Fiesole 1996, s. 100. Odmienny pogl¹d
na ten temat reprezentuje J. Gula (O przerywaniu ci¹¿y w staro¿ytnoci. Kilka uwag polemicznych., Ethos 30-31 (1995), s. 248.), który jest zdania, ¿e Arystoteles ze wzglêdu na interes pañstwa zezwala³ na przerywanie ci¹¿y, ale nie sprecyzowa³ do jakiego momentu jest ono
dopuszczalne. Dla niego granic¹ jest czas, w którym w p³ód wst¹pi czucie i ¿ycie (Politika,
VII 1335 b). Jednak terminy 40 dni dla p³odu mêskiego i 90 dni dla ¿eñskiego nie wyst¹pi³y
u niego nigdy w kontekcie aborcji. Równie¿ o poronieniu nie mo¿na mówiæ do 7 dnia od
momentu poczêcia, ale o wyp³ywie nasienia (Historia animalium 7, 583 b. Przek³. pol. P.
Siwek, Zoologia [w:] Arystoteles, Dzie³a wszystkie, t. 3. Warszawa 1992, s. 323-614). Te terminy nie dotycz¹ te¿ momentów uduchowienia p³odu (dusza rozumna i duchowa). Por. tak¿e:
K. Korus, Grecka teoria pedagogiczna a problem porzucania dzieci, Meander 9 (1979),
s. 443; Waszink J. H., Abtreibung, RAC 1 (1950), s. 56; F. J. Dölger, Das Lebensrecht des ungeborenen Kindes und dieFruchtabtreibung in der Bewertung der heidnischen und christlichen
Antike, Antike und Christentum 4 (1933), s. 7.
100
Arystoteles, De generatione animalium, II, 736 b, przek³. pol. P. Siwek, O rodzeniu
siê zwierz¹t [w:] Arystoteles, Dzie³a wszystkie, t. 4. Warszawa 1993, s. 77-246. Por. J. Gula,
O przerywaniu ci¹¿y w staro¿ytnoci. Kilka uwag polemicznych., Ethos 30-31 (1995), s. 249.
101
Ten¿e, De anima, 2, 412 a, przek³. pol. P. Siwek, O duszy [w:] Arystoteles, Dzie³a
wszystkie, t. 3. Warszawa 1992, s. 7-146.
102
Ten¿e, De generatione animalium, II, 736 b. Por. J. Gula, O przerywaniu ci¹¿y w staro¿ytnoci. Kilka uwag polemicznych., Ethos 30-31 (1995), s. 249; G. Reale, Historia filozofii staro¿ytnej, t. 2, Lublin 1996, s. 586.
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ledz¹c wypowiedzi Stagiryty nale¿y przyznaæ, ¿e w swych pogl¹dach opiera³ siê na wiedzy ówczesnych lekarzy, a zw³aszcza Dioklesa
z Karystos (IV w.) i Hipokratesa z Kos (460-367), który uwa¿a³, ¿e embrion mêski jest o¿ywiony i posiada czucie po 40 dniach od poczêcia,
za ¿eñski po 90 dniach103. W ten sposób przeciwstawi³ siê filozofom
Empedoklesowi (495-415) i Diogenesowi z Sinope (403-323), którzy
uwa¿ali, ¿e dusza wchodzi w p³ód w momencie urodzenia siê cz³owieka; a do tego momentu jest p³ód nieo¿ywiony104.
Kontynuacjê tej myli znajdujemy tak¿e u s³ynnego ginekologa
Galena (129-199), wed³ug którego p³ód prowadzi wpierw ¿ycie wegetatywne, a ¿yæ zaczyna dopiero wtedy, gdy zaczyna biæ jego serce105.
Wspó³czesny Augustynowi cesarz rzymski Gracjan (Flavius Gratianus 367-383) na p³aszczynie prawnej rozró¿nia, jak zauwa¿a to Honings, miêdzy p³odem przed animacj¹ i po animacji, a wiêc p³odem
nieukszta³towanym i uformowanym106.
W kontekcie tych wypowiedzi zrozumia³ym wydaje siê stwierdzenie Augustyna odnosz¹ce siê do zagadnienia p³odu nieuformowanego, z którego wynika, ¿e w nasieniu istnieje pewna jakby materialna
bezkszta³tnoæ, która po uzyskaniu kszta³tu ma urzeczywistniaæ cia³o
ludzkie107. Ta myl pog³êbiona zosta³a w dziele apologetycznym De civitate Dei, w którym czytamy, ¿e wszystkie cz³onki cia³a s¹ ju¿ ukryte
w nasieniu, pomimo ¿e po urodzeniu dziecko nie ma na przyk³ad zêbów108. Wyjaniaj¹c jednak pojêcie bezkszta³tnoci nasz autor zauwa¿a, ¿e oznacza ona nie tylko ¿ycie pozbawione kszta³tu, ale tak¿e wykszta³cenia109.
Klasycznym jednak jego tekstem, rozró¿niaj¹cym p³ód uformowany od nie uformowanego, jest pochodz¹cy z roku 420 jego komentarz
do Ksiêgi Wyjcia (21,22-23) zawarty w Quaestiones in Heptateuchum

103
Hippokrates z Kos, Historia animalium VII, 3, 583 b. Por. S. Longosz, Ojcowie Kocio³a a przerywanie ci¹¿y, Vox Patrum 8-9 (1985), s. 245-246.
104
Por. S. Longosz, Ojcowie Kocio³a a przerywanie ci¹¿y, Vox Patrum 8-9 (1985),
s. 245-246.
105
M. Starowieyski, Aborcja w opinii wczesnochrzecijañskich pisarzy, Przegl¹d Powszechny 11 (1992), s. 292.
106
B. Honings, Laborto nei Decretisi e nei Decretalisti, Apollinaris 50 (1977), s. 251.
107
Augustyn, De bono coniugali, 20, 23 (PL 40, 389): [...] quaedam in semine quasi materialis informitas, quae formata corpus hominis redditura est [...].
108
Ten¿e, De civitate Dei, 22, 14 (PL 41, 777): [...] sicut ipsa jam membra omnia sunt latenter in semine, cum etiam natis nonnulla adhuc desint, sicut dentes, ac si quid ejusmodi.
109
Ten¿e, De bono coniugali, 20, 23 (PL. 40, 389). Tutaj Augustyn dodaje, ¿e cz³owiek
winien siê oczyciæ z tej bezkszta³tnoci poprzez zdobywanie nauki i wiedzy.
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libri VII110. Wpierw jednak, nim przyst¹pimy do analizy tego tekstu,
pos³u¿ymy siê nastêpuj¹cym zestawieniem  porównaniem tekstu
Septuaginty z fragmentem interesuj¹cego nas dzie³a w. Augustyna
oraz Wulgat¹.
Tekst Septuaginty
Wj 21,22-23
¦n d m£cwntai dÚo
¥ndrej ka pat£xwsin
gunaka n gastr
cousan, ka xlqV tÕ
paid on aÙtÁj m¾
xeikonismnon, piz»mion
zhmiwq»setai· kaqÒti ¨n
pib£lV Ð ¢n¾r tÁj
gunaikÒj, dèsei met¦
¢xièmatoj·¦n d
xeikonismnon Ãn, dèsei
yuc¾n ¢nt yucÁj,

Tekst Augustyna
Quaestiones in Heptateuchum libri VII, 2,80

Tekst Wulgaty
Wj 21,22-23

Si autem litigabunt duo
viri, et percusserint mulierem in utero habentem, et exierit infans ejus
nondum formatus; detrimentum patietur, quantum indixerit vir mulieris, et dabit cum postulatione [...]
Sequitur enim et dicit, Si
autem formatum fuerit,
dabit animam pro anima.

si rixati fuerint viri et percusserit quis
mulierem
praegnantem et abortivum quidem fecerit sed
ipsa vixerit subiacebit
damno quantum expetierit maritus mulieris et arbitri iudicarint
sin autem mors eius fuerit subsecuta reddet animam pro anima

Lektura tekstu greckiego (Septuaginta) i ³aciñskiego (Augustyn)
sk³ania do zwrócenia uwagi na nastêpuj¹ce pojêcia: infans nondum
formatus oraz formatus (Augustyn), a tak¿e tÕ paid on autÁj m¾ xeikonismnon oraz xeikonismnon (Septuaginta).
Gdy porównany oba te teksty z Wulgat¹ czy w polskim t³umaczeniu z Bibli¹ Poznañsk¹ lub Bibli¹ Tysi¹clecia zauwa¿ymy, ¿e tekst
polski ró¿ni siê od Septuaginty i tekstu w. Augustyna, gdy¿ brak
w nim rozró¿nienia na p³ód uformowany i nie uformowany. W t³umaczeniu polskim Pisma wiêtego, tak jak w Wulgacie, mowa jest jedynie o kobiecie brzemiennej, co jest zgodne z brzmieniem hebrajskim111.
Wed³ug Septuaginty jeli bije siê dwóch mê¿czyzn i uderz¹ kobietê ciê¿arn¹ i ona poroni dziecko nieuformowane (tÕ paid on autÁj m¾
xeikonismnon) to zap³ac¹ karê, jak¹ postanowi m¹¿ poszkodowanej
110
Augustyn, Quaestiones in Heptateuchum libri VII, 2, 80. (PL 34, 626). Podobne rozró¿nienie znajdujemy tak¿e w Enchiridion ad Laurentium, 85; 86; 87; (PL 40, 272).
111
Por. M. Starowieyski, Aborcja w opinii wczesnochrzecijañskich pisarzy, Przegl¹d
Powszechny 11 (1992), s. 293-294.
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kobiety. Jeli jednak p³ód by³ uformowany (xeikonismnon), a ona
umrze, czyn ten zostanie ukarany mierci¹112.
Z lektury tego tekstu wynika, ¿e w pierwszej kolejnoci Septuaginta k³adzie akcent na ochronê dobra kobiety, a póniej poczêtego p³odu. Innymi s³owy, chodzi tu przede wszystkim o ¿ycie ciê¿arnej kobiety i matki, za w tle poruszony jest problem ¿ycia poczêtego113. Ze
zbrodni¹ wiêc, wed³ug Septuaginty, mamy do czynienia w przypadku
mierci kobiety maj¹cej w swym ³onie p³ód ju¿ uformowany, który
uwa¿any jest za cz³owieka. Na podstawie lektury LXX mo¿na równie¿
stwierdziæ, ¿e podaje ona nie tylko fizjologiê rozwoju embrionalnego,
ale tak¿e dokonuje oceny istoty nienarodzonej w zale¿noci od stadium jej rozwoju114.
wiety Augustyn tworz¹c swój komentarz do Wj 21,22-25 w oparciu o tekst zgodny z Septuagint¹ zauwa¿a, i¿ Pismo wiête nie zakwalifikowa³o jako zabójstwo przypadkowego poronienia spowodowanego
przez uderzenie kobiety brzemiennej, gdy¿ nie uwa¿a za cz³owieka
czego takiego noszonego w ³onie115. Kontynuuj¹c tê myl dodaje, ¿e
w tym miejscu zwyk³o siê podnosiæ zagadnienie duszy, a tak¿e rodzi³o
siê pytanie natury prawnej czy co takiego, co nie zosta³o ukszta³towane, mo¿e byæ uwa¿ane za co o¿ywionego. Wyjaniaj¹c dalej ten
problem stwierdza, ¿e nie podobna tego uznaæ za co, czemu odebrano
duszê, skoro jeszcze duszy nie posiada³o i dlatego takiego czynu Pismo
wiête nie zakwalifikowa³o jako zabójstwo.
Biskup Hippony sw¹ refleksjê koñczy stwierdzeniem, z którego
wynika, ¿e skoro by³ ju¿ w ³onie matki ów nieukszta³towany p³ód choæ,
jak dodaje, jeszcze bezkszta³tnie o¿ywiony (informiter animatum),
dlatego prawo nie os¹dzi³o tego jako zabójstwa, poniewa¿ jeszcze nie
mo¿na powiedzieæ, ¿e jest to istota o¿ywiona przez duszê znajduj¹c¹
Por. F. J. Dölger, Das Lebensrecht des ungeborenen Kindes und die Fruchtabtreibung
in der Bewertung der heidnischen und christlichen Antike, Antike und Christentum
4 (1933), s. 3.
113
Ten¿e, Das Lebensrecht des ungeborenen Kindes und die Fruchtabtreibung in der
Bewertung der heidnischen und christlichen Antike, Antike und Christentum 4 (1933), s. 4.
114
F. J. Dölger, Das Lebensrecht des ungeborenen Kindes und die Fruchtabtreibung in
der Bewertung der heidnischen und christlichen Antike, Antike und Christentum 4 (1933),
s. 4. 6.
115
Por. F. J. Dölger, Das Lebensrecht des ungeborenen Kindes und die Fruchtabtreibung
in der Bewertung der heidnischen und christlichen Antike, Antike und Christentum
4 (1933), s. 57.
116
Na podstawie wypowiedzi A. Chrapkowskiego (Il delitto dellaborto procurato nella
chiesa delle origini, Vox Patrum 38-39 (2000), s. 543) mo¿na powiedzieæ, ¿e zgodnie
z Prawem Moj¿esza p³ód nieuformowany jest nieo¿ywiony.
112
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siê w ciele pozbawionym czucia; o ile jest ona tak¹ w ciele nieukszta³towanym, a zatem jeszcze nie posiadaj¹cym zmys³ów117. Innymi s³owy, jak podkrela to Chrapkowski118, z wypowiedzi Augustyna wynika, ¿e to, co jest nieuformowane jest nieo¿ywione (lub, naszym zdaniem, bezkszta³tnie o¿ywione), a cia³o nie posiadaj¹ce duszy jest pozbawione czucia119.
Oceniaj¹c tê wypowied biskupa Hippony musimy wpierw podkreliæ, ¿e sformu³owanie tÕ paid on, obecne w tekcie greckim Septuaginty, oznacza ma³e dziecko, gdy¿ mamy tu rodzajnik okrelony przy wyrazie u¿ytym w formie zdrobnia³ej120. Z drugiej strony musimy tak¿e
podkreliæ fakt, ¿e t³umaczenie Septuaginty zawieraj¹ce interesuj¹ce
nas rozró¿nienie, którym pos³u¿y³ siê Augustyn, by³oby, naszym zdaniem, jedynie interpretacj¹ zgodn¹ z ówczesnymi pogl¹dami medycznymi, filozoficznymi i prawnymi zawieraj¹c¹ jednak pewn¹ sprzecznoæ, a nie przek³adem tekstu hebrajskiego, jak to ma miejsce w Wulgacie. Ta sprzecznoæ zaznacza siê w tym, ¿e skoro co jest nazwane
przez LXX tÕ paid on (infans u Augustyna), to nie mo¿e byæ nieuformowane121.
Cytowana opinia biskupa Hippony oparta o tekst zgodny z Septuagint¹, nasuwa równie¿, naszym zdaniem, pytanie odnonie duszy,
a zw³aszcza momentu, w którym jest ona ju¿ obecna w ciele poczêtym.
Pytanie to jest o tyle uzasadnione, i¿ na to zwróci³ ju¿ w pewnym sensie uwagê sam Augustyn poprzez nasuwaj¹ce siê mu w zakresie tego
tematu w¹tpliwoci, a tak¿e na fakt, ¿e od IV wieku, jak zauwa¿a to
Starowieyski, intelektualici poszukiwali odpowiedzi na tak sformu³owane zapytanie. Innymi s³owy, pytania, od którego momentu nastêpuje o¿ywienie i ucz³owieczenie p³odu, powstawa³y w kontekcie ówczesnej ginekologii opartej na teorii Arystotelesa, wed³ug której p³ód
117
Augustyn, Quaestiones in Heptateuchum, 2, 80 (PL 34, 626): [...] ideo Lex noluit ad
homicidium pertinere, quia nondum dici potest anima viva in eo corpore quod sensu caret,
si talis est in carne nondum formata, et ideo nondum sensibus praedita. Por. Dölger F. J.
Das Lebensrecht des ungeborenen Kindes und die Fruchtabtreibung in der Bewertung der heidnischen und christlichen Antike, Antike und Christentum 4 (1933), s. 57; A. Chrapkowski, Il delitto dellaborto procurato nella chiesa delle origini., Vox Patrum 38-39 (2000),
s. 543.
118
A Chrapkowski., Il delitto dellaborto procurato nella chiesa delle origini, Vox Patrum 38-39 (2000), s. 543.
119
Augustyn, Quaestiones in Heptateuchum, 2, 80 (PL 34, 626).
120
M. Starowieyski w swym artykule Aborcja w opinii wczesnochrzecijañskich pisarzy,
Przegl¹d Powszechny 11 (1992), s. 293-294 t³umaczy ten wyraz przez s³owo ch³opiec.
121
Zdaniem Dölgera (Das Lebensrecht des ungeborenen Kindes und die Fruchtabtreibung
in der Bewertung der heidnischen und christlichen Antike, Antike und Christentum
4 (1933), s. 6.), Septuaginta nie nazywa cz³owiekiem p³odu nie uformowanego.
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pocz¹tkowo wiedzie ¿ycie wegetatywne, a dopiero w pewnym momencie otrzymuje formê cz³owieka122.
Jednak zdaniem Guli, a wbrew temu, co twierdzi Thomas Schirrmacher123 i jak siê wydaje Chrapkowski, Augustyn, choæ wyranie nie
uto¿samia³ uformowania lub nieuformowania p³odu z obecnoci¹ duszy lub nie124, to jednak dopuszcza³ mo¿liwoæ, ¿e p³ody nieuformowane s¹ animowane równie¿ dusz¹ rozumn¹ i duchow¹. Skoro s¹ ¿ywe,
bezkszta³tnie o¿ywione (informiter animatum), to podlegaj¹ mierci
i zmartwychwstaniu125.
Kolejne wyjanienie okrelaj¹ce status p³odu nieuformowanego
podaje Augustyn w swym dziele Enchiridion ad Laurentium napisanym w latach 423-424, a wiêc po Quaestiones in Heptateuchum, w którym zastanawia siê miêdzy innymi nad tym, kiedy cz³owiek zaczyna
¿yæ w ³onie matki i czy jest jakie ukryte ¿ycie, które jeszcze nie ujawnia siê ruchem ¿yj¹cego126. Bêd¹c przekonany o zmartwychwstaniu
cia³ wszystkich ludzi, szerzej w tym dziele porusza problem p³odów
poronionych, jakie narodzi³y siê w ¿ywotach matek, lecz jeszcze nie
tak, jak zauwa¿a, by mog³y siê odrodziæ (= przez chrzest w.)127. W tym
przypadku uwa¿a, ¿e nikt nie bêdzie sk³onny s¹dziæ, ¿e zgin¹ one jak
nasiona, których poczêcie nie zosta³o dokonane. Nikt te¿, jego zdaniem, nie bêdzie mia³ zaprzeczyæ, choæby nie mia³ twierdziæ, ¿e
zmartwychwstanie uzupe³ni to, czego brakowa³o ich kszta³tom. W akcie zmartwychwstania otrzymaj¹ one doskona³oæ, jaka mia³a z czasem nastaæ, bez b³êdów, które do³¹czy³yby siê w czasie128. Stanie siê to
w tym celu, aby natura nie by³a pozbawiona tego, co stosownego
i odpowiedniego mia³y jej przynieæ dni ¿ycia, ani nie by³a zeszpecona tym, co przeciwnego i sprzecznego dni przynios³y129.
122
M. Starowieyski, Aborcja w opinii wczesnochrzecijañskich pisarzy, Przegl¹d Powszechny 11 (1992), s. 293-293.
123
Th. Schirrmacher, Die Abtreibung in der Antike und ihre Ablehnung durch die christliche Kirche, Medizin und Ideologie, s. 36.
124
Por. J. H. Waszink, Abtreibung, RAC t. 1, Stuttgart 1950, 59.
125
J. Gula, O przerywaniu ci¹¿y w staro¿ytnoci. Kilka uwag polemicznych, Ethos 3031 (1995), s. 252.
126
Augustyn, Enchiridion ad Laurentium, 85 (PL 40, 272).
127
Zdaniem F. J. Dölgera (Das Lebensrecht des ungeborenen Kindes und die Fruchtabtreibung in der Bewertung der heidnischen und christlichen Antike, Antike und Christentum 4 (1933), s. 44-45.) Augustyn bierze pod uwagê p³ód ju¿ ukszta³towany, a nie nieukszta³towany (= przed dniem czterdziestym od zap³odnienia).
128
Augustyn, Enchiridion ad Laurentium, 85; 86; 87; (PL 40, 272). Por. M. Starowieyski,
Aborcja w opinii wczesnochrzecijañskich pisarzy, Przegl¹d Powszechny 11 (1992), s. 302.
129
Tam¿e. Tutaj (87) biskup Hippony wspomina o p³odach zniekszta³conych i brzydkich,
które przy zmartwychwstaniu powróc¹ do postaci ludzkiej natury pozbawionej wszelkich
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Tak wiêc, zdaniem Stephana, Biskup Hippony zastanawiaj¹c siê
nad zmartwychwstaniem p³odów, choæ przyjmuje rozró¿nienie dokonane przez Septuagintê, to jednak nie widzi powodów, aby zmartwychwstanie cia³ nie mog³o uzupe³niæ tego, co nie dokona³o siê w czasie
rozwoju w ³onie matki132. W przekonaniu tego autora Augustyn sk³ania siê w swej wypowiedzi do przyznania podmiotowoci p³odowi nieuformowanemu potwierdzaj¹c w ten sposób prawdê, ¿e tak¿e w tej
fazie ¿ycia cia³o cz³owieka jest w jaki sposób o¿ywione dusz¹133. Innymi s³owy, na pytanie czy poronione p³ody zmartwychwstan¹, biskup
Hippony, jak zauwa¿a to Chrapkowski, udziela odpowiedzi dwustopniowej. Co do p³odów ukszta³towanych nie ma w¹tpliwoci, ¿e one
zmartwychwstan¹. Gdy chodzi natomiast o p³ody nieuformowane, to
po g³êbszej analizie sk³ania siê do tego, ¿e one równie¿ zmartwychwstan¹134.
Tê opiniê, naszym zdaniem, uzupe³nia, choæ do koñca jeszcze nie
wyjania, stwierdzenie zawarte w De civitate Dei (413-426), gdzie autor podnosi równie¿ kwestiê zmartwychwstania poronionych p³odów,
które ¿y³y w ³onie matki i tam z ró¿nych powodów zmar³y. Augustyn
przyznaje, ¿e na takie sformu³owanie problemu nie mo¿e udzieliæ jednoznacznej odpowiedzi. Zauwa¿a jednak, ¿e nie widzi przeszkód do

braków. W De civitate Dei (16, 8 (PL 41, 485-487) szeroko natomiast rozpisuje siê na temat
ró¿nych form kalectwa. Por. M. Starowieyski, Aborcja w opinii wczesnochrzecijañskich pisarzy, Przegl¹d Powszechny 11 (1992), s. 302.
130
Augustyn, Enchiridion ad Laurentium, 86 (PL 40, 272). W tym miejscu nie rozró¿nia
ju¿ na p³ód ukszta³towany i nieuformowany.
131
A. Chrapkowski, Il delitto dellaborto procurato nella chiesa delle origini, Vox Patrum 38-39 (2000), s. 543.
132
Augustyn, Enchiridion ad Laurentium, 85; 86; 87; (PL 40, 272). Por. G. Stephan, Wczesnochrzecijañskie pogl¹dy o pocz¹tkach ¿ycia ludzkiego i ich moralne konsekwencje, Bielsko-¯ywieckie Studia Teologiczne 2 (2000), s. 168.
133
Ten¿e, Enchiridion ad Laurentium, 86 (PL 40, 272). Por. Stephan G., Wczesnochrzecijañskie pogl¹dy o pocz¹tkach ¿ycia ludzkiego i ich moralne konsekwencje, Bielsko-¯ywieckie Studia Teologiczne 2 (2000), s. 168. Autor artyku³u zauwa¿a równie¿, ¿e pisarze starochrzecijañscy, wypowiadaj¹c siê na temat duszy w okresie embrionalnym, byli przekonani co do osobowej identycznoci cz³owieka w okresie p³odowym od momentu poczêcia.
Rozró¿nienie natomiast na p³ód uformowany i nieuformowany pojawia siê póniej pod wp³ywem sformu³owañ prawniczych, które nie neguj¹ pewnej podmiotowoci embrionu nieuformowanego przys³uguj¹cej cz³owiekowi.
134
Ten¿e, Enchiridion ad Laurentium, 85 (PL 40, 272). Por. A. Chrapkowski, Il delitto
dellaborto procurato nella chiesa delle origini, Vox Patrum 38-39 (2000), s. 543. Wed³ug
Dölgera (Das Lebensrecht des ungeborenen Kindes und die Fruchtabtreibung in der Bewertung der heidnischen und christlichen Antike, Antike und Christentum 4 (1933), s. 58),
z czym trudno siê zgodziæ, p³ody nieuformowane, w przypadku przedwczesnego porodu, nie
zmartwychwstaj¹, ale ulegaj¹ zag³adzie.
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uczestnictwa ich w zmartwychwstaniu skoro zaliczono je do liczby
umar³ych. Kontynuuj¹c sw¹ refleksjê stawia dwie hipotezy.
W pierwszej uwa¿a, ¿e nie wszyscy umarli zmartwychwstan¹ i niektóre dusze ludzkie na zawsze pozostan¹ bez cia³, choæ przedtem je
posiada³y przynajmniej w matczynym ³onie. W drugiej natomiast jest
zdania, ¿e jeli wszystkie dusze ludzkie przy zmartwychwstaniu otrzymaj¹ swe dawne cia³a niezale¿nie od tego, gdzie je posiada³y, to nie
widzi przeszkód, by zmartwychwstali równie¿ ci, którzy umarli w ³onie matki.
Sw¹ refleksjê biskup Hippony koñczy stwierdzeniem  hipotez¹,
¿e niezale¿nie od tego, który z tych dwóch pogl¹dów siê przyjmie, do
poronionych p³odów, jeli zmartwychwstan¹, nale¿y stosowaæ to, co
odnosi siê do zrodzonych niemowl¹t (natis infantibus)135. Nie zaprzecza wiêc, ¿e p³ody, zanim zosta³y podczas aborcji usuniête z ³ona matki, posiada³y ¿ycie. St¹d uwa¿a, ¿e odk¹d zaczyna ¿yæ cz³owiek, odt¹d
mo¿e ju¿ nie tylko umrzeæ, ale tak¿e zmartwychwstaæ136. Innymi s³owy z nauczania Augustyna wynika, ¿e nie mo¿na mówiæ o zmartwychwstaniu p³odu, gdyby nie posiada³ on w³asnego ¿ycia137.
Analiza powy¿szych wypowiedzi Augustyna upowa¿nia nas do
stwierdzenia, i¿ odró¿nia³ on, gdy chodzi o status p³odu, rzeczywistoæ
ontologiczn¹ od prawnej. Opieraj¹c siê na tekcie zgodnym z Septuagint¹ zdawa³ sobie sprawê, ¿e prawo Moj¿esza nie uznawa³o za cz³owieka p³odu jeszcze nieuformowanego. Nie by³o jednak dla niego doæ
jasne czy duszy tam w rzeczywistoci nie ma138. W ostatecznoci jednak Augustyn nie rozstrzygn¹³, w którym momencie p³ód otrzymuje
duszê: czy w chwili poczêcia, czy wtedy, gdy p³ód przybierze ludzkie
kszta³ty, czy te¿ z chwil¹ wyst¹pienia pewnych oznak ¿ycia140. Wiado135
Ten¿e, De civitate Dei, 22, 13 (PL 41, 776): [...] non invenio quemadmodum dicam ad
resurrectionem non pertinere mortuorum, quoscumque mortuos etiam in uteris matrum. Sed
utrumlibet de his quisque sentiat, quod de jam natis infantibus dixerimus, hoc etiam de illis
intelligendum est, si resurgent.
136
Ten¿e, Enchiridion ad Laurentium, 86 (PL 40, 272). W tym miejscu nie rozró¿nia ju¿
na p³ód ukszta³towany i nieuformowany.
137
A. Chrapkowski, Il delitto dellaborto procurato nella chiesa delle origini, Vox Patrum 38-39 (2000), s. 543.
138
B. Petra, Basilio il Grande, lanimazione ritardata del feto e lapollinarismo. Considerazioni su aborto e infanticidio nel tempo dei Padri, Fiesole 1996, s. 101. Wed³ug Honingsa (Laborto nei Decretisi e nei Decretalisti, Apollinaris 50 (1977), s. 247.) Moj¿esz nie rozwi¹zuje zagadnienia ontogenezy nowej istoty ludzkiej, która kszta³tuje siê w ³onie matki.
139
B. Honings, Laborto nei Decretisi e nei Decretalisti, Apollinaris 50 (1977), s. 247.
140
J. Gula, O przerywaniu ci¹¿y w staro¿ytnoci. Kilka uwag polemicznych, Ethos 3031 (1995), s. 252; Wed³ug Dölgera (Das Lebensrecht des ungeborenen Kindes und die Fruch-
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mo równie¿, ¿e biskup Hippony nie opowiedzia³ siê jednoznacznie za
¿adn¹ z czterech teorii pochodzenia duszy141, pomimo ¿e ju¿ anonimowy autor z II wieku, jak to ju¿ zaznaczylimy, by³ przekonany, ¿e embrion przy poczêciu otrzymuje duszê142 chocia¿ nie sprecyzowa³, naszym zdaniem, o jak¹ duszê mu chodzi³o: wegetatywn¹, zmys³ow¹ czy
rozumn¹ wed³ug podzia³u Arystotelesa czy te¿ gniewliw¹, po¿¹dliw¹
czy rozumn¹ wed³ug przekonania Platona. Natomiast od strony prawnej, jak zauwa¿a to Honings, rozró¿nienie na p³ód nieuformowany
i uformowany pomog³o mu zrozumieæ zasadnoæ ró¿nicy pomiêdzy
kar¹ mierci a kar¹ grzywny143.
Lektura kolejnych wypowiedzi w. Augustyna pokazuje tak¿e, ¿e
ich autor sk³ania³ siê, a przynajmniej stale nurtowa³o go to zagadnienie, do przyznania prawdziwoci cz³owieczeñstwa p³odowi istniej¹cemu w ³onie matki. Potwierdza to pytanie, obecne w jednym z jego listów pisanym w po³owie roku 417, a dotycz¹ce uwiêcenia ludzi bêd¹cych w ³onie swych matek, na które odpowiada pozytywnie144 oraz
stwierdzenie, bez rozró¿nienia na p³ód nie uformowany i uformowany, oparte o Mt 1,20, z którego wynika, ¿e istota bêd¹ca w ³onie matki
jest ju¿ cz³owiekiem145.

tabtreibung in der Bewertung der heidnischen und christlichen Antike, Antike und Christentum 4 (1933), s. 32. 44-45) anonimowy autor, platonizuj¹cy chrzecijanin z II wieku sta³
na stanowisku, ¿e embrion przy poczêciu otrzymuje duszê. Wed³ug stoików natomiast, dziecko bêd¹ce w ³onie matki nie posiada duszy. Opinii stoickiej przeciwstawi³ siê Tertulian, który uwa¿a³, ¿e poczêty owoc jest animal (De anima, 25; CSEL 20, 341).
141
J. Gula, O przerywaniu ci¹¿y w staro¿ytnoci. Kilka uwag polemicznych, Ethos
30-31 (1995), s. 252. Jak podaje Kr¹piec (Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 2, Lublin 2001,
s. 759) Augustyn przyjmowa³ cztery hipotezy pochodzenia duszy ludzkiej: 1) traducjonizm 
dusza cz³owieka pochodzi z duszy jego rodziców  jak wieca zapala siê od p³on¹cej wiecy;
2) kreacjonizm  dusza stworzona jest przez Boga; 3) rationes seminales  dusza zostaje stworzona na pocz¹tku w zarodku i aktualizowana jest w czasie  4) preegzystencja  dusza ludzka jest substancjaln¹, niecielesn¹, nie reinkarnowan¹, niemierteln¹ podstaw¹ zmartwychwstania cia³; jej obecnoæ w ciele podobna jest do obecnoci wiat³a w powietrzu.
142
F. J. Dölger, Das Lebensrecht des ungeborenen Kindes und die Fruchtabtreibung in
der Bewertung der heidnischen und christlichen Antike, Antike und Christentum 4 (1933),
s. 32.
143
B. Honings, Laborto nei Decretisi e nei Decretalisti, Apollinaris 50 (1977), s. 247.
144
Augustyn, Epistolae, 187, 10, 32 (PL 33, 844): Quamlibet itaque sententiam de praegnantibus, imo de hominibus habeamus adhuc intra materna viscera constitutis, utrum
existimemus eos necne donari posse aliquo sanctificationis modo [...].
145
Tam¿e, 187, 10, 33 (PL 33, 844): Quod si quisquam dicit jam esse natum hominem,
etiam cum adhuc est in utero matris, testimoniumque adhibet ex Evangelio, quia dictum est
ad Joseph de praegnante Virgine Domini matre, Quod enim in ea natum est, de Spiritu sancto est [...].
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II. POSTAWY PRZECIWNE ODPOWIEDZIALNEMU RODZICIELSTWU
W tej czêci naszego opracowania zwrócimy uwagê na postawy,
które sprzeciwiaj¹ siê odpowiedzialnemu rodzicielstwu i bonum prolis. Z pism w. Augustyna wynika, ¿e do nich nale¿y: wykluczenie
potomstwa, antykoncepcja, aborcja oraz porzucenie i sprzeda¿ dziecka. W takiej te¿ kolejnoci postaramy siê przybli¿yæ te zagadnienia.
1. Wykluczenie potomstwa
Wykluczanie potomstwa, jak wynika z nauczania w. Augustyna,
jest czynem godz¹cym w bonum prolis i odpowiedzialne rodzicielstwo.
Z tym problemem spotka³ siê biskup Hippony bêd¹c jeszcze w s³uchaczem sekty manichejskiej, a póniej, ju¿ jako kap³an, stanowczo walczy³ z tymi postawami. Potwierdza to jego polemika z Faustusem manichejczykiem odnotowana w dziele Contra Faustum Manichaeum, napisanym w latach 397-398, w którym przytacza pogl¹d Faustusa dotycz¹cy
zrodzenia cz³owieka. Wed³ug manichejczyków, a wiêc tak¿e i Faustusa,
poczêcie cz³owieka i jego narodzenie jest czym bezwstydnym i bezecnym (obscoena ac propudiosa), nie czyni ono cz³owieka godniejszym
i czystszym od pozosta³ych zwierz¹t, gdy¿, podobnie jak one, poczyna
siê w ³onie matki, tam jest ukszta³towany i urodzony149.
Podobnie negatywne nastawienie do poczêcia, ale ju¿ z innych
przes³anek, spotkaæ mo¿na by³o we wczesnej staro¿ytnoci. Potwierdzaj¹ to badania Kuleczki, a z których wynika, ¿e zw³aszcza dla prostytutek dziecko by³o niepo¿¹dane i stanowi³o z³o konieczne, którego
nale¿a³o siê pozbyæ jak najszybciej150 gdy¿, jak zauwa¿a to Dölger,
146
J. Gula, O przerywaniu ci¹¿y w staro¿ytnoci. Kilka uwag polemicznych, Ethos 3031 (1995), s. 252; Wed³ug Dölgera (Das Lebensrecht des ungeborenen Kindes und die Fruchtabtreibung in der Bewertung der heidnischen und christlichen Antike, Antike und Christentum 4 (1933), s. 32. 44-45) anonimowy autor, platonizuj¹cy chrzecijanin z II wieku sta³
na stanowisku, ¿e embrion przy poczêciu otrzymuje duszê. Wed³ug stoików natomiast, dziecko bêd¹ce w ³onie matki nie posiada duszy. Opinii stoickiej przeciwstawi³ siê Tertulian, który uwa¿a³, ¿e poczêty owoc jest animal (De anima, 25; CSEL 20, 341).
147
Jw.
148
F. J. Dölger, Das Lebensrecht des ungeborenen Kindes und die Fruchtabtreibung in
der Bewertung der heidnischen und christlichen Antike, Antike und Christentum 4 (1933),
s. 32.
149
Augustyn, Contra Faustum Manichaeum, 24, 1 (PL 42, 475): [...] obscoena ac propudiosa, quae nos nihilo praestantius neque mundius animalibus caeteris in utero materno et
concepit et formavit et genuit.
150
G. Kuleczka, Dzieci w systemie prawnym staro¿ytnego Rzymu, Meander 34 (1979),
z. 5-6, s. 242.
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w ci¹¿y dostrzega³y one pomniejszenie swej si³y przyci¹gania i pomniejszenie dochodu151.
Jak pokazuje to studium Hammana, Augustyn ¿ali³ siê, ¿e wielu
jest rodziców, którzy ze wzglêdu na trudnoci materialne, nie chce
mieæ dzieci, by te nie musia³y w przysz³oci ¿ebraæ152. Inni z kolei postanawiaj¹ pozostaæ bezdzietnymi czêsto z pobudek czysto egoistycznych wynikaj¹cych ze sk¹pstwa, by nie staæ siê ludmi ubogimi153.
Z lektury pism Biskupa Hippony wynika, ¿e dostrzega on ró¿nicê
pomiêdzy unikaniem potomstwa a jego wykluczaniem.
Gdy chodzi o unikanie potomstwa, to na ten temat wypowiedzia³
siê nasz autor w zwi¹zku z pytaniem czy nale¿y nazwaæ ma³¿eñstwem
zwi¹zek ludzi, którzy zobowi¹zali siê do dochowania pewnej wiernoci, a którzy wspó³¿yj¹ nie po to, by mieæ dzieci, ale by zaspokoiæ po¿¹dliwoæ? Odpowiadaj¹c na nie Augustyn zauwa¿a, ¿e mo¿na taki
zwi¹zek nazwaæ ma³¿eñstwem pod warunkiem jednak, ¿e obie strony
bêd¹ trwaæ ze sob¹ do mierci i nie bêd¹ unikaæ potomstwa choæ nie
z³¹czyli siê ze sob¹ ze wzglêdu na posiadanie dzieci154. Kontynuuj¹c
swe przemylenia wyranie podkrela, ¿e przez unikanie potomstwa
rozumie sprzeciwianie siê jego posiadaniu oraz grzeszne postêpowanie uniemo¿liwiaj¹ce narodzenie siê dzieci155. W przekonaniu bowiem
Augustyna, jak czytamy w jego De sancta virginitate, nie jest wa¿ne
¿e rodz¹ siê dzieci, ale istotne jest w jaki sposób przychodz¹ one na
wiat, a ma to siê dokonywaæ godziwie (honeste), w sposób dozwolony
(licite), czysty (pudice) i jednocz¹cy ma³¿onków (socialiter)156. Pog³ê151
F. J. Dölger, Das Lebensrecht des ungeborenen Kindes und die Fruchtabtreibung in
der Bewertung der heidnischen und christlichen Antike, Antike und Christentum 4 (1933),
s. 60.
152
Augustyn, Sermones 57, 2 (PL 38, 387): Parentes aliquando cum genuerint unum filium, duos, tres; jam timent generare, ne faciant alios mendicare.
153
Ten¿e, Enarrationes in Psalmos, 137, 8 (PL 37, 1778). Por. Hamman, ¯ycie codzienne
w Afryce Pó³nocnej w czasach w. Augustyna, Warszawa 1989, s. 101.
154
Ten¿e, De bono coniugali, 5, 5 (PL 40, 376): [...] sibimet non filiorum procreandorum,
sed propter incontinentiam solius concubitus causa copulantur [...] Et potest quidem fortasse non absurde hoc appellari connubium, si usque ad mortem alterius eorum id inter eos placuerit, et prolis generationem, quamvis non ea causa conjuncti sint [...]. Por. Sermones, 51,
13, 21-22 (PL 38, 345-346); P. Veyne, Cesarstwo Rzymskie, w: Historia ¿ycia prywatnego. Od
Cesarstwa Rzymskiego do roku tysiêcznego, Wroc³aw  Warszawa  Kraków 1998, t. 1, s. 24;
M. Wyszyñski, De Gratiani iure matrimoniali ex operibus sancti Augustini deprompto, Collectanea Theologica 18 (1931), s. 138.
155
Ten¿e, De bono coniugali, 5, 5 (PL 40, 376): [...] non tamen vitaverint, ut vel nolint
sibi nasci filios, vel etiam opere aliquo malo agant ne nascantur.
156
Ten¿e, De sancta virginitate, 12, 12 (PL 40, 401): Habeant conjugia bonum suum, non
quia filios procreant, sed quia honeste, quia licite, quia pudice, quia socialiter, procreant [...].
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bieniem tej myli jest pouczenie jakie biskup Hippony skierowa³ do
ma³¿onków, z którego wynika, ¿e po¿ycie tylko dla zaspokojenia przyjemnoci, ale nie wykluczaj¹ce zrodzenia dzieci157, nie powoduje winy
z powodu ma³¿eñstwa, lecz ze wzglêdu na nie, jest mu okazywane zrozumienie158 gdy¿ odsuwa ewentualnoæ grzechu cudzo³óstwa z inn¹
osob¹159.
Na podstawie wypowiedzi Augustyna mo¿emy powiedzieæ, ¿e ci,
którzy kieruj¹ siê z³ym pragnieniem i z³oliwym dzia³aniem wykluczaj¹cym potomstwo160 i  jak czytamy w jego polemice z manicheizmem i pelagianizmem, czuj¹ odrazê do ci¹¿y161, brzydz¹ siê dzieci
i boj¹ siê ich urodziæ162 oraz nienawidz¹ ich jeszcze przed ich urodzeniem163 czy traktuj¹ z obrzydzeniem164 mimo, i¿ nazywani s¹ ma³¿onkami  nie s¹ nimi ani nie zachowuj¹ ¿adnej prawdziwoci ma³¿eñstwa, gdy¿ z³¹czyli siê nie dla ma³¿eñstwa, ale dla nierz¹du165. Innymi
s³owy, jak potwierdza to kolejna wypowied Augustyna, unikanie zrodzenia dzieci sprawia, ¿e mê¿owie bêd¹ awanturnikami w mi³oci,
a ¿ony stan¹ siê prostytutkami166. Gdy jednak jedna ze stron tak nie
postêpuje, to, wed³ug przekonania naszego autora, ¿ona w pewien spo-

157
Ten¿e, De nuptiis et concupiscentia, 1, 14, 16 (PL 44, 423): Neque enim etiam iste concubitus quo servitur concupiscentiae, sic agitur, ut impediatur fetus, quem postulant nuptiae.
158
Ten¿e, De nuptiis et concupiscentia, 1, 14, 16 (PL 44, 423): Quae tamen voluptas non
propter nuptias cadit in culpam, sed propter nuptias accipit veniam; De bono coniugali 6, 6
(PL 40, 377): Neque enim illud propter nuptias admittitur, sed propter nuptias ignoscitur.
159
Ten¿e, De bono coniugali, 6, 6 (PL 40, 377-378). Por. L. Rossi, Morale familiare, Bologna 1974, s. 68.
160
Ten¿e, De nuptiis et concupiscentia, I, 15, 17 (CSEL 42, 230). Por. F. J. Dölger, Das
Lebensrecht des ungeborenen Kindes und dieFruchtabtreibung in der Bewertung der heidnischen und christlichen Antike, Antike und Christentum 4 (1933), s. 59.
161
Ten¿e, Opus imperfectum contra secundam responsionem Juliani, 3, 154 (PL 45,
1310): [...] gravidas nauseantes [...].
162
Tam¿e, [...] fastidientes, pallentes [...]. Por. J. Peters, Die Ehe nach der Lehre des hl.
Augustinus, Paderborn 1918, s. 19.
163
Ten¿e, De ordine, 2, 19, 51 (PL 32, 1019): [...] oderit nascituros [...]. Por. F. J. Dölger,
Das Lebensrecht des ungeborenen Kindes und die Fruchtabtreibung in der Bewertung der heidnischen und christlichen Antike, Antike und Christentum 4 (1933), s. 60.
164
Ten¿e, De nuptiis et concupiscentia, I, 15, 17 (CSEL 42, 230). Por. F. J. Dölger, Das
Lebensrecht des ungeborenen Kindes und die Fruchtabtreibung in der Bewertung der heidnischen und christlichen Antike, Antike und Christentum 4 (1933), s. 59.
165
M. Wyszyñski, De Gratiani iure matrimoniali ex operibus sancti Augustini deprompto, Collectanea Theologica 18 (1931), s. 138.
166
Augustyn, Contra Faustum Manichaeum, 15, 7 (CSEL 25, I, 430). Por. F. J. Dölger, Das
Lebensrecht des ungeborenen Kindes und die Fruchtabtreibung in der Bewertung der heidnischen und christlichen Antike, Antike und Christentum 4 (1933), s. 60.
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sób jest nierz¹dnic¹ dla swego mê¿a, albo on staje siê cudzo³o¿nikiem
w³asnej ¿ony167.
Bior¹c pod uwagê te opinie naszego autora, za Eborowiczem mo¿na powiedzieæ, ¿e dla Augustyna grzechem ciê¿kim przeciwko wartoci potomstwa bêdzie nienaturalne wspó³¿ycie, gdy¿ sprzeciwia siê
ono zrodzeniu potomstwa168, które jest naturalnym, jak uczy, dobrem
ma³¿eñstwa169. Hañb¹ jest bowiem, jak to okrela RolandGosselin
przeszkadzanie w jego zrodzeniu170 i pope³nianie na tym polu, jak zauwa¿a to z kolei Delfini, czynnoci kryminalnych171 prowadz¹cych do,
jak potwierdza to biskup Hippony, wykluczenia potomstwa172. Nie ma
bowiem, jak uczy Augustyn, ma³¿eñstwa wszêdzie tam, gdzie czyni siê
wszystko, by kobieta nie sta³a siê matk¹173, gdzie za wszelk¹ cenê wyrzeka siê dzieci174.
2. Antykoncepcja
Kolejnym tematem poruszanym w pismach biskupa Hippony jest
antykoncepcja, która w gruncie rzeczy wi¹¿e siê z zagadnieniem unikania czy nawet wykluczania potomstwa. St¹d te¿, na podstawie lektury jego pism, mo¿na zauwa¿yæ, co potwierdza to tak¿e Veyne, i¿
wypowiada³ siê on na temat rodków antykoncepcyjnych oraz poruszy³ zagadnienie sztucznego poronienia175.
Wed³ug Kuleczki zajmuj¹cym siê zagadnieniem dzieci w systemie
prawnym staro¿ytnego Rzymu, dla ówczesnych prostytutek dziecko
by³o kim niepo¿¹danym i z³em koniecznym. By nie zajæ w niepo¿¹167
Ten¿e, De nuptiis et concupiscentia, 1, 15, 17 (PL 44, 424): Prorsus si ambo tales sunt,
conjuges non sunt: et si ab initio tales fuerunt, non sibi per connubium, sed per stuprum
potius convenerunt. Si autem non ambo sunt tales, audeo dicere, aut illa est quodammodo
meretrix mariti, aut ille adulter uxoris.
168
W. Eborowicz, Wstêp, [w:] w. Augustyn, Wartoci ma³¿eñstwa, Pelplin 1980, s. 39/40.
169
Augustyn, De nuptiis et concupiscentia, 1, 4, 5 (PL 44, 415): Copulatio itaque maris
et feminae generandi causa, bonum est naturale nuptiarum [...]. Por. M. Wyszyñski, De
Gratiani iure matrimoniali ex operibus sancti Augustini deprompto, Collectanea Theologica 18 (1931), s. 138.
170
B. Roland-Gosselin, La morale de saint Augustin, Paris 1925, s. 159.
171
F. Delpini, Divorzio e separazione dei coniugi nel diritto romano e nella dottrina della Chiesa fino al V secolo., Torino 1956, s. 75-76.
172
Augustyn, Enarrationes in Pslamos, 57, 6 (PL 36, 679). Por. L. Rossi, Morale familiare, Bologna 1974, s. 68.
173
Ten¿e, De moribus Ecclesiae catholicae et de moribus Manichaeorum, II, 18, 65 (PL
32, 1373): Non autem matrimonium est ubi datur opera ne sit mater [...].
174
Ten¿e, De ordine, 2, 19, 51 (PL 32, 1019).
175
P. Veyne, Cesarstwo Rzymskie [w:] Historia ¿ycia prywatnego. Od Cesarstwa Rzymskiego do roku tysiêcznego, Wroc³awWarszawaKraków 1998, t. 1, s. 24.
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dan¹ ci¹¿ê, stosowa³y one rodki farmakologiczne (medicamentum ad
conceptionem), które to umo¿liwia³y176.
W kontekcie tych faktów, zrozumia³e jest, ¿e biskup Hippony piêtnowa³ wszelkie nadu¿ycia zdarzaj¹ce siê w ma³¿eñstwie177, a zw³aszcza te, które uniemo¿liwia³y spe³nienie celu ma³¿eñstwa, jakim jest
zrodzenie i wychowanie potomstwa. Takim grzesznym nadu¿yciem
jest, jak to okrela, po¿¹dliwe okrucieñstwo (libidinosa crudelitas),
które ujawnia siê w trosce o zdobycie rodków na bezp³odnoæ (sterilitatis venena)178.
Ju¿ w wietle tej wypowiedzi mo¿na powiedzieæ, ¿e ma³¿onkowie,
którzy tak postêpuj¹ przyczyniaj¹ siê do tego, ¿e personalistyczne
wartoci, w sposób naturalny odkrywane w akcie ma³¿eñskim, ulegaj¹, jak zauwa¿a to Burke, zniszczeniu. Innymi s³owy, gdy stosuje siê
rodki antykoncepcyjne dokonuje siê rozmylnego odnaturalniania
aktu ma³¿eñskiego, odchodzi siê w ten sposób od tego, co jest jego celem  od wype³nienia planu Bo¿ego czyli zrodzenia potomstwa179. St¹d
te¿, gdy ma³¿onkowie stawiaj¹ w po¿yciu na pierwszym miejscu przyjemnoæ, mo¿na powiedzieæ, ¿e bêd¹ raczej braæ ni¿ dawaæ, gubi¹c
w ten sposób sens wzajemnego obdarowywania180. Mówi¹c jeszcze inaczej, Augustyn w swym nauczaniu, nie odrzucaj¹c p³odnoci w kacie
ma³¿eñskim, k³adzie nacisk na to, by po¿ycie ma³¿eñskie by³o otwarte na przyjêcie nowego ¿ycia, a nie jego odrzucanie poprzez rodki antykoncepcyjne. Regulacji urodzin dokonuje siê bowiem, jego zdaniem,
przez wstrzemiêliwoæ, a nie antykoncepcjê181. Stanie siê to wtedy,
G. Kuleczka, Dzieci w systemie prawnym staro¿ytnego Rzymu, Meander 34 (1979),
z. 5-6, s. 242.
177
Augustyn, De nuptiis et concupiscentia, 1, 15, 17 (PL 44, 423-424): Nam qui hoc faciunt quamvis vocentur conjuges, non sunt, nec ullam nuptiarum retinent veritatem, sed
honestum nomen velandae turpitudini obtendunt [...] Prorsus si ambo tales sunt, conjuges
non sunt: et si ab initio tales fuerunt, non sibi per connubium, sed per stuprum potius convenerunt. Si autem non ambo sunt tales, audeo dicere, aut illa est quodammodo meretrix mariti, aut ille adulter uxoris; De coniugiis adulterinis 2, 12 (PL 40, 479) Por. J. Peters, Die Ehe
nach der Lehre des hl. Augustinus, Paderborn 1918, s. 19.
178
Jw. Por. F. J. Dölger, Das Lebensrecht des ungeborenen Kindes und die Fruchtabtreibung in der Bewertung der heidnischen und christlichen Antike, Antike und Christentum
4 (1933), s. 59; J. Peters, Die Ehe nach der Lehre des hl. Augustinus, Paderborn 1918, s. 19; M.
Starowieyski, Aborcja w opinii wczesnochrzecijañskich pisarzy, Przegl¹d Powszechny 11
(1992), s. 302; A. Eckmann, Wprowadzenie [w:] Pisma wiêtego Augustyna o ma³¿eñstwie
i dziewictwie. Przek³ad i komentarz, Lublin 2003, s. 17.
179
L. Rossi, Morale familiare, Bologna 1974, s. 68.
180
C Burke., w. Augustyn o po¿yciu ma³¿eñskim, Communio 18 (1998), s. 59.
181
Augustyn, De moribus Ecclesiae catholicae et de moribus Manichaeorum, 18, 65 (PL
32, 1373). Por. R. Desjardins, Une pastorale augustinienne du mariage, Bulletin de littérature ecclésiastique 77 (1976), s. 166.
176
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gdy dobra wola ma³¿onków zapanuje nad przyjemnoci¹, któr¹ odczuwaj¹ i która sprawia im radoæ. Tak rozumiana wola ma tê przyjemnoæ uszlachetniaæ, a nie byæ przez ni¹ zdominowana i zdeterminowana182. Opowiadaj¹c siê za takim rozwi¹zaniem tego problemu Augustyn sprzeciwia siê w ten sposób tak¿e rozdzielaniu wiernoci
ma³¿eñskiej od p³odnoci, broni¹c w ten sposób godnoæ kobiety. Dla
niego bowiem poza p³odnoci¹ cielesn¹ jest jeszcze duchowa, do której zobowi¹zani s¹ ma³¿onkowie183.
3. Aborcja
Wykluczanie potomstwa poprzez po¿ycie niezgodne z natur¹ wi¹¿e siê nie tylko ze stosowaniem rodków antykoncepcyjnych, ale tak¿e mo¿e czêsto prowadziæ do aborcji. Zagadnienie to nie by³o obce biskupowi z Hippony, gdy¿ te przypadki wystêpowa³y tak¿e w jego
czasach skoro zauwa¿a, ¿e po¿¹dliwe okrucieñstwo czy okrutna po¿¹dliwoæ niekiedy posuwa siê do tego, ¿e zabiega o rodki s³u¿¹ce bezp³odnoci, a gdy nie s¹ one skuteczne, poczête p³ody niszczy we wnêtrzu. Pragnie, by potomstwo zginê³o ni¿ ¿y³o, a jeli ¿y³o ju¿ w ³onie,
pragnie, by zosta³o wczeniej umiercone nim siê narodzi184. Augustyn
pisz¹c te s³owa zdawa³ sobie sprawê z tego, ¿e chrzecijañstwo wesz³o
w wiat, w którym, jak pisze Starowieyski, aborcja by³a powszechn¹
praktyk¹ umotywowan¹ zw³aszcza przemyleniami filozofów (Platon,
Arystoteles, niektórzy stoicy), jak i niektórych lekarzy wykorzystuj¹cych ich pogl¹dy szczególnie dotycz¹ce statusu p³odu o¿ywionego
i nieo¿ywionego oraz momentu pojawienia siê duszy, zw³aszcza ro-

182
Augustyn, De nuptiis et concupiscentia, 1, 12, 13 (PL 44, 422): Quamvis conjugalis
concubitus qui fit intentione generandi, non sit ipse peccatum: quia bona voluntas animi,
sequentem ducit, non ducentem sequitur corporis voluptatem; nec humanum arbitrium trahitur subjugante peccato, cum juste redigitur in usum generandi plaga peccati. Por. C. Burke, w. Augustyn o po¿yciu ma³¿eñskim, Communio 18 (1998), s. 59; R. Desjardins, Une
pastorale augustinienne du mariage, Bulletin de littérature ecclésiastique 77 (1976), s. 166.
183
R. Desjardins, Une pastorale augustinienne du mariage, Bulletin de littérature ecclésiastique 77 (1976), s. 166.
184
Augustyn, De nuptiis et concupiscentia, 1, 15, 17 (PL 44, 423-424): Aliquando eo usque
pervenit haec libidinosa crudelitas, vel libido crudelis, ut etiam sterilitatis venena procuret;
et si nihil valuerit, conceptos fetus aliquo modo intra viscera exstinguat ac fundat, volendo
suam prolem prius interire quam vivere; aut si in utero jam vivebat, occidi antequam nasci;
W: Sermones, 10, 5 (PL 38, 95) autor mówi o rodkach poronnych doustnych, dziêki którym
impulsa abortionis poculo de visceribus ejiciat quod conceperat. Por. B. Honings, Aborto, [w:]
DPAC t. 1., Genova 1994, s. 12; J. Peters, Die Ehe nach der Lehre des hl. Augustinus, Paderborn 1918, s. 19.
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zumnej185, co by³o przyczyn¹ licznych na tym polu nadu¿yæ186, o czym
mówilimy ju¿ wczeniej, a które to postêpowanie sprzeciwia³o siê
przysiêdze lekarza Hipokratesa, który zobowi¹zywa³ lekarzy, by nie
byli s³ugami mierci, ale szanowali ¿ycie ludzkie od samego pocz¹tku187.
Opieraj¹c siê na badaniach wspomnianego ju¿ Kuleczki zauwa¿ylimy, ¿e w staro¿ytnoci, zw³aszcza dla prostytutek, dziecko by³o kim
niepo¿¹danym i z³em koniecznym. Pragn¹c, jak zauwa¿a to Starowieyski, zachowaæ piêkno swego cia³a i usprawiedliwiaj¹c siê pozornym
lub rzeczywistym brakiem rodków na utrzymanie dziecka188, nie tylko stosowa³y one rodki antykoncepcyjne, ale tak¿e takie, które przerywa³y ci¹¿ê (abortionis poculum)189. Znane by³y te¿ sposoby mechanicznego jej usuwania, o których czytamy u prawnika rzymskiego,
Ulpiana (Domitius Ulpianus + 228)190.
Z kolei wydany przez cesarza rzymskiego, Septymiusza Sewera
(Lucius Septimius Severus146-211, ces. 193-211) i jego syna Karakallê
(Marcus Aurelius Antonius Bassianus 186-217, ces. 211-217) reskrypt,
komentowany przez prawnika greckiego pochodzenia, cz³onka rady
cesarza Septimiusza Sewera, Trifoninusa (Tryphoninus Claudius III
w., D. 48. 19. 39)191 oraz wybitnego prawnika rzymskiego, Ulpiana, (D,
48. 8. 8)192 a tak¿e prawnika Marcjana (Aelius Marcianus III w., D, 47.
185
M. Starowieyski, Aborcja w opinii wczesnochrzecijañskich pisarzy, Przegl¹d Powszechny 11 (1992), s. 292. Por. H. Kupiszewski, Powtórne ma³¿eñstwo w konstytucjach cesarzy rzymskich IV i V w., Analecta Cracoviensia 7 (1975), s. 365.
186
H. Kupiszewski, jw.
187
Por. J. Salij, Dawni chrzecijanie wobec zabijania p³odu, W drodze 7 (1982), s. 107.
Hipokrates, Przysiêga lekarska, przek³. pol. H. Wójtowicz, Vox Patrum 19 (1990), s. 893-898.
188
M. Starowieyski, Aborcja w opinii wczesnochrzecijañskich pisarzy, Przegl¹d Powszechny 11 (1992), s. 293.
189
Augustyn, Sermones, 10, 5 (PL 38, 95): [...] impulsa abortionis poculo de visceribus
ejiciat quod conceperat [...]. Por. F. J. Dölger, Das Lebensrecht des ungeborenen Kindes und
die Fruchtabtreibung in der Bewertung der heidnischen und christlichen Antike, Antike und
Christentum 4 (1933), s. 60.
190
G. Kuleczka, Dzieci w systemie prawnym staro¿ytnego Rzymu, Meander 34 (1979),
z. 5-6, s. 242. Por. Ulpian ad edictum, 33.
191
Tryphoninus by³ autorem komentarzy do Digestów i Responsów Quintusa Cervidiusa Scaevoli oraz Disputationes (20 ksi¹g), z których wyj¹tki znajduj¹ siê w Digestach justyniañskich. Por. Prawo Rzymskie. S³ownik encyklopedyczny, red. W. Wo³odkiewicz, Warszawa
1986, s. 168.
192
Ulpianus wiêkszoæ swych dzie³ wyda³ za panowania cesarzy Karakalli i Aleksandra
Sewera (r. 222). Wyci¹gi z jego dzie³ wraz z wyci¹gami dzie³ Paulusa (Iulius Paulus II/III w.
wybitny prawnik rzymski z czasów Septimiuszxa Sewera, Karakalli i Aleksandra Sewera)
stanowi¹ prawie po³owê Digestów justyniañskich. Por. Prawo Rzymskie. S³ownik encyklopedyczny, red. W. Wo³odkiewicz, Warszawa 1986, s. 168.

OCENA NEGATYWNYCH ZACHOWAÑ WOBEC BONUM PROLIS

'!

11. 4)193, kara³ kobietê spêdzaj¹c¹ p³ód banicj¹, ale zdaniem Kupiszewskiego, nie chodzi³o tu w rzeczywistoci o obronê p³odu ludzkiego, ale
o interes by³ego ma³¿onka, którego kobieta, dopuszczaj¹ca siê tego
czynu, pozbawia³a w ten sposób potomstwa194.
Cytowany tutaj Kuleczka zauwa¿a równie¿, ¿e w okresie Republiki pozbycie siê p³odu traktowano jako czyn niemoralny, za w Cesarstwie by³o ono karane zes³aniem in metallum lub mierci¹. Podobnie
postêpowano wobec osób produkuj¹cych i rozprowadzaj¹cych rodki
antykoncepcyjne w sytuacji gdy osoba za¿ywaj¹ca je zmar³a195.
Przed Augustynem, zdaniem Petry, sobór w Ancyrze w roku 314 stanowi³, ¿e kobieta, która zabi³a dziecko lub u¿ywa³a napojów wywo³uj¹cych aborcjê, jest wykluczona ze wspólnoty Kocio³a a¿ do mierci196.
Wspó³czeni Augustynowi cesarze Walentynian (Flavius Valentinianus 375-392), Walens (Flavius Valens 364-378) i Gracjan (Flavius
Gratianus 367-383) pod kar¹ mierci zakazali w roku 375 w swej konstytucji197 porzucaæ i zabijaæ dzieci198. Jednak wystêpuj¹ce w tym dokumencie s³owo infans wskazuje, jak podkrela to Iluk, na niemowlê
lub ma³e dziecko i nie wiadomo czy tekst ten dotyczy³ tak¿e aborcji199.

193
Marcianus by³ prawnikiem nale¿¹cym do przedstawicieli klasycznej jurysprudencji.
Jest autorem Institutiones wykorzystanych, obok Instytucji Gaiusa i Ulpiana, w Institutiones Iustiniani. Por. Prawo Rzymskie. S³ownik encyklopedyczny, red. W. Wo³odkiewicz, Warszawa 1986, s. 165.
194
H. Kupiszewski, Powtórne ma³¿eñstwo w konstytucjach cesarzy rzymskich IV i V w.,
Analecta Cracoviensia 7 (1975), s. 365.
195
G. Kuleczka, Dzieci w systemie prawnym staro¿ytnego Rzymu, Meander 34 (1979),
z. 5-6, s. 242.
196
B. Petra, Basilio il Grande, lanimazione ritardata del feto e lapollinarismo. Considerazioni su aborto e infanticidio nel tempo dei Padri, Fiesole 1996, s. 95. Wiêcej na temat
kar za przestêpstwo aborcji mo¿na dowiedzieæ siê z artyku³u M. Starowieyskiego: Aborcja
w opinii wczesnochrzecijañskich pisarzy, Przegl¹d Powszechny 11 (1992), s. 294, a tak¿e
opracowania autorstwa J. H. Waszink (Abtreibung, RAC 1 (1950), s. 59.
197
Chodzi tu o C. IX, 16, 7 (8) i C. Th. V, 9 (7) = C. VIII, 51 (52) 2. Por. H. Kupiszewski,
Porzucenie dziecka w prawach antycznych, Meander 11 (1956), s. 61.
198
G. Kuleczka, Dzieci w systemie prawnym staro¿ytnego Rzymu, Meander 34 (1979),
z. 5-6, s. 242; K. Korus, Grecka teoria pedagogiczna a problem porzucania dzieci, Meander
9 (1979), s. 439; Szerzej na temat rozporz¹dzeñ cytowanych cesarzy wypowiada siê w swej
pracy H. Kupiszewski, Porzucenie dziecka w prawach antycznych, Meander 11 (1956),
s. 64. Wed³ug Iluka (Chrzecijañskie ma³¿eñstwo i rodzina w rzymskiej staro¿ytnoci, [w:]
W. Pa³ubicki  J. Iluk, Ma³¿eñstwo i rodzina w dawnym judaizmie i staro¿ytnym chrzecijañstwie, Gdañsk 1995, s. 217) zapis ustawy z 374 roku jest ogólny i rodzi pytanie czy odnosi³a siê ona do aborcji.
199
J. Iluk, Chrzecijañskie ma³¿eñstwo i rodzina w rzymskiej staro¿ytnoci, [w:] W. Pa³ubicki  J. Iluk, Ma³¿eñstwo i rodzina w dawnym judaimie i staro¿ytnym chrzecijañstwie,
Gdañsk 1995, s. 217.
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¯yj¹cy natomiast w czasach Augustyna lekarz, Theodorus Priscianus dopuszcza³ podanie rodka poronnego w sytuacji, gdy na skutek
uszkodzonej macicy albo podesz³ego ju¿ wieku, przez co czêsto, jego
zdaniem, dochodzi do przedwczesnego porodu, kobiety znalaz³y siê
w niebezpieczeñstwie utraty ¿ycia. Wtedy to dla ratowania s³abej, ciê¿arnej kobiety zezwala³ on na dokonanie aborcji tak, jak ratuje siê rolinê przez odciêcie uschniêtych ga³¹zek, a okrêt przed zatoniêciem
przez usuniêcie ³adunku200.
a) Aborcja terapeutyczna

Wspomniany przed chwil¹ lekarz Theodorus Priscianus dopuszcza³ wiêc, tak jak Hipokrates, aborcjê ze wzglêdów terapeutycznych.
W przypadku jednak Hipokratesa dotyczy³a ona jednak martwych,
gnij¹cych lub sparali¿owanych p³odów. Hipokrates, gdy zachodzi³a
taka sytuacja, zezwala³ na spo¿ycie leku wywo³uj¹cego aborcjê dla ratowania zdrowia i ¿ycia matki201. Rodzi siê wiêc pytanie czy Augustyn
równie¿ zak³ada³ tak¹ mo¿liwoæ? Czy dopuszcza³ dokonanie aborcji
ze wzglêdów terapeutycznych?
Jak moglimy siê do tej pory przekonaæ Augustyn na temat aborcji wypowiada³ siê w kontekcie refleksji spowodowanej pytaniem
o moment, w którym p³ód otrzymuje duszê, a tak¿e gdy mówi³ na temat praw p³odu i jego losu w wiecznoci202 oraz gdy czyni³ rozró¿nienie na p³ód uformowany i nieuformowany.
Odpowiadaj¹c na postawione przed chwil¹ pytanie nale¿y odwo³aæ
do znanego ju¿ jego komentarza do Ksiêgi Wyjcia (21,22-25) opartego
o tekst LXX, a pochodz¹cego z roku 420. Analizuj¹c i objaniaj¹c ten
fragment Pisma wiêtego biskup Hippony zauwa¿a, ¿e Pismo nie zakwalifikowa³o przypadkowego poronienia, w skutek uderzenia kobie200
F. J. Dölger, Das Lebensrecht des ungeborenen Kindes und die Fruchtabtreibung in
der Bewertung der heidnischen und christlichen Antike, Antike und Christentum 4 (1933),
s. 45. Por. Theodorus Priscianus, Euporiston III, 6, 23.
201
S., Longosz Ojcowie Kocio³a a przerywanie ci¹¿y, Vox Patrum 8-9 (1985), s. 259261. Wiêcej na ten temat mo¿na przeczytaæ w nastêpuj¹cych opracowaniach: L. Bielas, Dziecko przed urodzeniem w staro¿ytnym wiecie pogañskim, Ruch Biblijny i Liturgiczny 44
(1991), s. 37. 38; J. Gula, O przerywaniu ci¹¿y w staro¿ytnoci. Kilka uwag polemicznych,
Ethos 30-31 (1995), s. 250. 251; R. Gutt, Matka, dziecko i medycyna w Grecji staro¿ytnej
i w Rzymie, Meander 34 (1979), z. 5-6, s. 268; J. Salij, Dawni chrzecijanie wobec zabijania
p³odu, W drodze 7 (1982), s. 107; L. Winniczuk, Ludzie, zwyczaje i obyczaje staro¿ytnej
Grecji i Rzymu, Warszawa 1983, s. 338.
202
A. Chrapkowski, Il delitto dellaborto procurato nella chiesa delle origini, Vox Patrum 38-39 (2000), s. 543.
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ty brzemiennej, jako zabójstwo, gdy¿ p³odu nieuformowanego i nieposiadaj¹cego duszy, Prawo nie uwa¿a za cz³owieka203.
W póniejszym dziele, pisanym w latach 423-424, Enchiridion ad
Laurentium, zadawa³ sobie, jak ju¿ moglimy siê o tym przekonaæ, pytanie o to, kiedy rozpoczyna siê ¿ycie cz³owieka i czy jest jakie ¿ycie
ukryte, które nie ujawnia siê w poruszeniach ¿yj¹cego? Poszukuj¹c
przekonywuj¹cej dla siebie odpowiedzi zauwa¿a równie¿, ¿e nie mo¿na
zaprzeczaæ, ¿e p³ody te ¿y³y zanim zosta³y w czêciach wyciête i wyjête
z ³ona matki, by pozostawione nie przyczyni³y siê do jej mierci204.
W wietle tej opinii mo¿emy powiedzieæ, ¿e mamy wiêc tutaj do czynienia z informacj¹ biskupa Hippony dotycz¹c¹ aborcji terapeutycznej dokonywanej w celu ratowania zagro¿onego ¿ycia matki. Nale¿y jednak
zawsze mieæ na uwadze to, ¿e Augustyn pos³ugiwa³ siê teksem LXX,
który nie by³, jak ju¿ o tym wspomniano, w interesuj¹cym nas fragmencie t³umaczeniem z hebrajskiego, ale komentarzem uwzglêdniaj¹cym
tak¿e ówczesne pogl¹dy medyczne i filozoficzne.
W tym miejscu warto równie¿ przypomnieæ, ¿e Terulian (Quintus
Septimus Florens Tertulianus, ok. 155- ok. 220), autor bêd¹cy wielkim
autorytetem dla Augustyna, w swym dziele De anima, w kontekcie
refleksji na temat zagro¿enia ¿ycia matki dopuszcza³ jego usuniêcie205.
Dölger, komentuj¹c stanowisko Tertuliana zauwa¿a, ¿e apologeta
czyni wyj¹tek od pojêcia zabójstwa dziecka w ³onie matki wtedy, gdy
lekarz podejmuje decyzjê o jego zabiciu w przypadku, gdy ono nie
mo¿e siê urodziæ i zagra¿a jej ¿yciu. Innymi s³owy, Tertulian dopuszcza aborcjê, by w ten sposób ratowaæ zagro¿one ¿ycie matki. Dodaje
równie¿, ¿e Tertulian w swej wypowiedzi pos³u¿y³ siê s³owem matricida, maj¹c na myli dziecko, które nie mog¹c siê urodziæ, a nie bêd¹c
zabite w jej ³onie, spowodowa³o mieræ matki. W przekonaniu tego
uczonego Tertulian uzasadnia³ swe stanowisko opieraj¹c siê na autorytecie lekarza Soranusa, który w takim przypadku stawa³ po stronie
¿ycia matki206.
Augustyn, Quaestiones in Heptateuchum, 2, 80 (PL 34, 626).
Ten¿e, Enchiridion ad Laurentium, 86 (PL 40, 272): Nam negare vixisse puerperia,
quae propterea membratim exsecantur et ejiciuntur ex uteris praegnantium, ne matres quoque si mortua ibi relinquantur occidant, impudentia nimia videtur.
205
Tertulian, De anima 25, 1-4 (PL 2, 692 A): Atquin et in ipso adhuc utero infans trucidatur, necessaria crudelitate, cum in exitu obliquatus denegat partum; matricida, ni moriturus. Por. M. Starowieyski, Aborcja w opinii wczesnochrzecijañskich pisarzy, Przegl¹d Powszechny 11 (1992), s. 294.
206
Soranus, Gynaeciorum, IV, 3, 1. Por. F. J. Dölger, Das Lebensrecht des ungeborenen
Kindes und die Fruchtabtreibung in der Bewertung der heidnischen und christlichen Antike,
Antike und Christentum 4 (1933), s. 44-45.
203
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Ten problem, kontynuuje Dölger, podejmuje te¿ zale¿ny od Tertuliana Augustyn na tle swej refleksji na temat zmartwychwstania cia³
i stawia pytanie: czy fetus abortivi tak¿e zmartwychwstan¹? Wed³ug
tego autora biskup Hippony bra³ jednak pod uwagê p³ód ju¿ ukszta³towany, a nie nieukszta³towany, a wiêc przed dniem czterdziestym
i dziewiêædziesi¹tym od zap³odnienia. Dölger podkrela te¿, ¿e Augustyn w swym Enchiridion ad Laurentium zauwa¿a, ¿e chocia¿ na to
pytanie jest trudno odpowiedzieæ, to jednak nie mo¿na zaprzeczaæ, ¿e
¿yje ten, który dlatego rozdzielany jest na kawa³ki i wydobywany
z ³ona matki, by jego mieræ nie by³a przyczyn¹ mierci matki207. St¹d
te¿, wnioskuje Dölger, opinia lekarza Theodorusa Priscianusa, odnonie zabicia embrionu w ³onie matki, w tym jedynym okrelonym
przypadku podjêta zosta³a przez Augustyna i Tertuliana, którzy, zgodnie ze stanowiskiem staro¿ytnej medycyny, na to siê godz¹ i uwa¿aj¹
za konieczne w tych okrelonych sytuacjach208.
Niew¹tpliwie, w przekonaniu Dölgera, to stanowisko zgodne by³o
z pogl¹dami Arystotelesa odnosz¹cymi siê do rozwoju embrionu w ³onie matki209. Z cytowanej tu wypowiedzi Stagiryty wynika, ¿e poruszenie dziecka w ³onie matki rozpoczyna siê u ch³opców w 40 dniu,
a u dziewcz¹t w 90 dniu po zajciu w ci¹¿ê. Jest to wed³ug niego czas,
który wskazuje na obecnoæ czucia i ¿ycia embrionu. Filozof ten podkrela tak¿e, ¿e w tym okresie czasu u embrionu mo¿na ju¿ rozpoznaæ
oczy i p³eæ210. Na tej w³anie podstawie rozró¿niano pomiêdzy aborcj¹
na wykszta³conym p³odzie a aborcj¹ niewykszta³conego p³odu211, które to rozró¿nienie znalaz³o siê póniej w LXX i tam te¿ znalaz³o odpowiedni¹ kwalifikacjê moraln¹ i prawn¹, a tak¿e stanowi³o podstawê
dla póniejszej refleksji Augustyna na ten temat.

F. J. Dölger, Das Lebensrecht des ungeborenen Kindes und die Fruchtabtreibung in
der Bewertung der heidnischen und christlichen Antike, Antike und Christentum 4 (1933),
s. 44-45. Augustyn, Enchiridion ad Laurentium, 86 (PL 40, 272).
208
Ten¿e, Das Lebensrecht des ungeborenen Kindes und die Fruchtabtreibung in der Bewertung der heidnischen und christlichen Antike, Antike und Christentum 4 (1933), s. 46.
Por. S. Longosz, Ojcowie Kocio³a a przerywanie ci¹¿y Vox Patrum 8-9 (1985), s. 264.
209
Arystoteles, Politica, VII, 10, 1335 b, przek³. pol. M. Szymañski, Polityka [w:] Arystoteles, Dzie³a wszystkie, t. 6, Warszawa 2001, s. 7-226.
210
Ten¿e, Historia animalium, 7, 3, przek³. pol. P. Siwek, Zoologia [w:] Arystoteles, Dzie³a wszystkie, t. 3. Warszawa 1992, s. 323-614; De generatione animalium, 4, 1, 2, 4, wyd. H. J.
Drossaart Lulofs, Oxonii 1965, przek³. pol. P. Siwek, O rodzeniu siê zwierz¹t, [w:] Arystoteles, Dzie³a wszystkie, t. 4, Warszawa 1993.
211
Hippocrates, Orkos, I, 3, 4. Wyd. Corpus medicorum graecorum: Hippocrates I, Lipsiae 1927 4 Z.
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b) Z³o aborcji
Lektura interesuj¹cych nas pism w. Augustyna pozwala zauwa¿yæ, ¿e dostrzega³ on z³o aborcji212. W zwi¹zku z tym nasuwa siê pytanie czy to stwierdzenie wypowiedziane w pimie De nuptiis et concupiscentia, napisanym w latach 418-419, nie wydaje siê wskazywaæ na
pewn¹ ewolucjê jego pogl¹dów na ten temat lub przynajmniej na istnienie w¹tpliwoci, zw³aszcza gdy bierzemy pod uwagê jego ocenê
aborcji terapeutycznej? W tym tekcie bowiem nasz autor nie czyni
ju¿ rozró¿nienia na p³ód uformowany i nieuformowany, o¿ywiony
i nieo¿ywiony. Ma³¿onków, którzy dopuszczaj¹ siê aborcji nazywa cudzo³o¿nikami gdy¿, jak zauwa¿a to Stephan, swym postêpowaniem
godz¹ w to, co stanowi istotê ich zwi¹zku213. St¹d te¿ ma³¿onkowie,
którzy wiadomie dokonuj¹ aborcji, wed³ug Augustyna, nie s¹ ma³¿onkami, a jeli od pocz¹tku takimi byli, to zeszli siê wzajemnie nie dla
ma³¿eñstwa, lecz raczej dla nierz¹du. [ ] Jeli za, jak czytamy dalej,
nie oboje s¹ tacy, to albo ¿ona jest w pewien sposób nierz¹dnic¹ mê¿a,
albo on jest cudzo³o¿nikiem ¿ony214. Innymi s³owy, jak wynika to
z kontekstu tego fragmentu dzie³a, dla biskupa Hippony postêpowanie przeciwko wartociom ma³¿eñstwa jest grzechem miertelnym godz¹cym w dobra ma³¿eñstwa: fidei, prolis, sacramenti. Dlatego wiêc
Augustyn potêpia aborcjê razem z cudzo³óstwem, poniewa¿ czêsto, jak
przekonuje Starowieyski, aborcja mia³a na celu ukrycie grzechu cudzo³óstwa. Napiêtnowanie aborcji nie jest wiêc tylko czêci¹ potêpienia grzechu cudzo³óstwa, gdy¿ aborcja jest wyranie, tak¿e przez Augustyna, od niego odró¿niona i oceniona215.
W naszym przekonaniu, wspomniana wy¿ej wypowied biskupa
Hippony wskazuje tak¿e na prawdê, ¿e p³ód w ³onie matki, jak zauwa¿a to w swym studium Niesio³owski, szczególnie w chrzecijañstwie
podlega ochronie, a jego usuniêcie uznane zostaje za zabójstwo216.
212
Augustyn, De nuptiis et concupiscentia, 1, 15, 17 (PL 44, 424). Por. A. Chrapkowski,
Il delitto dellaborto procurato nella chiesa delle origini, Vox Patrum 38-39 (2000), s. 543.
213
Ten¿e, De nuptiis et concupiscentia, 1, 15, 17 (PL 44, 423-424); De coniugiis adulterinis, 2, 12 (PL 40, 479). Por. tak¿e: Stephan G., Wczesnochrzecijañskie pogl¹dy o pocz¹tkach
¿ycia ludzkiego i ich moralne konsekwencje, Bielsko-¯ywieckie Studia Teologiczne
2 (2000), s. 173; J. Peters, Die Ehe nach der Lehre des hl. Augustinus, Paderborn 1918, s. 19.
214
Ten¿e, De nuptiis et concupiscentia, I, 15, 17 (CSEL 42, 230). Por. F. J. Dölger, Das
Lebensrecht des ungeborenen Kindes und die Fruchtabtreibung in der Bewertung der heidnischen und christlichen Antike, Antike und Christentum 4 (1933), s. 59.
215
M. Starowieyski, Aborcja w opinii wczesnochrzecijañskich pisarzy, Przegl¹d Powszechny 11 (1992), s. 294.
216
W tym miejscu nale¿y dopowiedzieæ, ¿e Augustyn potêpiaj¹c aborcjê nie pos³ugiwa³
siê pojêciem homicidium (Por. J. Gula, O przerywaniu ci¹¿y w staro¿ytnoci. Kilka uwag
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Równoczenie rodzina, której dobra tak broni Augustyn, otrzymuje
wy¿sz¹ godnoæ i bardziej odpowiedzialne zadania. Ma ona dziecko
wychowaæ ju¿ nie dla siebie i pañstwa ziemskiego, ale dla nieba i Królestwa Bo¿ego na ziemi217.
W tym miejscu warto równie¿ przypomnieæ to co powiedzia³ Augustyn w kontekcie swej polemiki z manichejczykami. którzy swym
s³uchaczom doradzali by nie wykorzystywali czasu na ma³¿eñskie po¿ycie, w którym kobieta zdolna jest do poczêcia, aby przez poczêcie
dusza nie zmiesza³a siê z cia³em. W przekonaniu Augustyna, wypowiedzianym w dziele De moribus Ecclesiae catholicae et de moribus Manichaeorum napisanym w latach 387-389, nie ma ma³¿eñstwa wszêdzie
tam, gdzie czyni siê wszystko ¿eby kobieta nie sta³a siê matk¹218. Tak
wiêc, zdaniem Dölgera, to co zosta³o powiedziane pod adresem manichejczyków mo¿na odnieæ jeszcze bardziej do ma³¿onków, którzy
przerywaj¹ ci¹¿ê i niszcz¹ poczête dziecko219. Matka bowiem, jak
stwierdza to Augustyn, winna rodziæ, a nie dopuszczaæ do poronienia220. Tê myl uzupe³nia jego Opus imperfectum contra secundam repolemicznych, Ethos 30-31 (1995), s. 252), ale naszym zdaniem, wynika to z kontekstu jego
wypowiedzi.
217
A. Niesio³owski, Katolickie koncepcje wychowawcze w staro¿ytnoci i redniowieczu,
Przegl¹d Powszechny 223 (1939), s. 25; M. Starowieyski, Aborcja w opinii wczesnochrzecijañskich pisarzy, Przegl¹d Powszechny 11 (1992), s. 293; H. Kapiszewski, Powtórne ma³¿eñstwo w konstytucjach cesarzy rzymskich IV i V w., Analecta Cracoviensia 7 (1975),
s. 365.
218
Augustyn, De moribus Ecclesiae catholicae et de moribus Manichaeorum, II, 18, 65
(PL 32, 1373): Non autem matrimoniu est ubi datur opera ne sit mater [...]. Dla biskupa Hippony zrodzenie potomstwa jest celem ma³¿eñstwa. Potwierdza to w De moribus Ecclesiae
catholicae et de moribus Manichaeorum, 1, 30, 63 (PL 32, 1336): Tu feminas viris suis, non
ad explendam libidinem, sed ad propagandam prolem, et ad rei familiaris societatem, casta
et fideli obedientia subjicis. Tu viros conjugibus, non ad illudendum imbecilliorem sexum,
sed sinceri amoris legibus praeficis; Tê myl wyra¿a równie¿ w Sermo 9, 11, 18 (PL 38, 88):
Ad hoc etenim ducitur uxor: nam id etiam tabulae indicant, ubi scribitur, Liberorum procreandorum causa. Tu, jak i w Sermo 278, 9, 9 (PL 38, 1272), Augustym powo³uje siê na ustalon¹ przez pañstwo formu³ê wed³ug której ma³¿eñstwo jest zawierane liberorum procreandorum causa. Por. tak¿e: R. Desjardins, Une pastorale augustinienne du mariage, Bulletin de
littérature ecclésiastique 77 (1976), s. 166.
219
F. J. Dölger, Das Lebensrecht des ungeborenen Kindes und die Fruchtabtreibung in
der Bewertung der heidnischen und christlichen Antike, Antike und Christentum 4 (1933),
s. 60.
220
Augustyn, Enarrationes in Psalmos, 57, 5 (PL 36, 678): Generet te mater, non abortiat. Por. A. Chrapkowski, Il delitto dellaborto procurato nella chiesa delle origini, Vox Patrum 38-39 (2000), s. 543; J. Gaudemet, Familie I, RAC 7 (1969), s. 350; A. G. Hamman, ¯ycie
codzienne w Afryce Pó³nocnej w czasach w. Augustyna, Warszawa 1989, s. 101; P. Veyne,
Cesarstwo Rzymskie [w:] Historia ¿ycia prywatnego. Od Cesarstwa Rzymskiego do roku tysiêcznego, Wroc³aw-Warszawa-Kraków, t. 1. 1998, s. 24; A. Eckmann, Wprowadzenie [w:] Pisma wiêtego Augustyna o ma³¿eñstwie i dziewictwie. Przek³ad i komentarz, Lublin 2003,
s. 17, 26, 27.
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sponsionem Juliani, pochodz¹cy z lat 429-430, gdzie w swej polemice
z pelagianizmem i manicheizmem wyranie stwierdza, ¿e nie mo¿na
mówiæ o prawdziwym raju tam, gdzie przez aborcjê dokonuje siê
przedwczesnego porodu221.
4. Porzucenie i sprzeda¿ dziecka
Sprzeczne z prawem Bo¿ym po¿ycie ma³¿eñskie nie tylko otwiera
drogê do aborcji, ale tak¿e, zdaniem biskupa Hippony, czêsto jest tak¿e przyczyn¹ porzucania narodzonego dziecka222 co, wed³ug Augustyna, sta³o siê tak¿e w jego czasach, niemal zwyczajem praktykowanym
w sposób okrutny przez niektórych rodziców223. Tych czynów, jak wykazuje to cytowana ju¿ praca Kuleczki, dopuszcza³y siê ju¿ we wczesnym okresie staro¿ytnoci czêsto prostytutki, które porzuca³y urodzone dzieci z powodu braków rodków materialnych lub z chêci dalszego uprawiania prostytucji, co potwierdza tak¿e Augustyn, który
w jednym ze swych listów pisze o dzieciach urodzonych z bezecnego,
jak to okrela, nierz¹du, które zostaj¹ podrzucone przez okrutn¹ i zastraszon¹ matkê224.
Biskup Hippony, jak pokazuje to lektura jego pism, stara³ siê odpowiedzieæ na pytanie jakie by³y powody, ¿e niektórzy rodzice, tak¿e
w jego czasach, z obrzydzeniem pielêgnuj¹ i trzymaj¹ przy sobie swe
dzieci, których obawiali siê zrodziæ, nie chc¹ ich ¿ywiæ, gniewaj¹ siê
na nie, wyrzekaj¹ siê swych dzieci225, nienawidz¹ ich jeszcze przed
urodzeniem226, a w koñcu decyduj¹ siê na ich porzucenie?228 Z wypowiedzi naszego autora dowiadujemy siê, ¿e jednym z nich by³o sk¹pstwo i zwi¹zana z nim obawa, by nie popaæ w ubóstwo z powodu po221
Auguastyn, Opus imperfectum contra secundam responsionem Juliani, 3, 154 (PL
45,1310): [...] in abortu puerperia immatura fundentes [...].
222
Ten¿e, Enarrationes in Psalmos, 45, 11 (PL 36, 521); 57, 6 (PL 36, 679); Opus imperfectum contra secundam responsionem Juliani, 3, 154 (PL 45, 1310).
223
Ten¿e, Epistolae 98, 6 (PL 33, 362; CSEL 34, 2, 527): Aliquando etiam quos crudeliter
parentes exposuerunt nutriendos. Por. J. Gaudemet, Familie I, RAC, Stuttgart 1969, t. 7,
s. 350.
224
Ten¿e, Epistolae, 98, 6 (PL 33, 362); 194, 7, 32 (PL 33, 886): [...] ille infans de sacrilego
stupro nascitur, crudeli timore matris exponitur [...]. Por. tak¿e A. G. Hamman, ¯ycie codzienne w Afryce Pó³nocnej w czasach w. Augustyna, Warszawa 1989, s. 101.
225
Ten¿e, De nuptiis et concupiscentia, 1, 15, 17 (PL 44, 423-424).
226
Ten¿e, De ordine, 2, 19, 51 (PL 32, 1019).
227
Ten¿e, Epistolae 98, 6 (PL 33, 362; CSEL 34, 2, 527): Aliquando etiam quos crudeliter parentes exposuerunt nutriendos. Por. J. Gaudemet, Familie I, RAC, Stuttgart 1969, t. 7,
s. 350.
228
Ten¿e, De ordine, 2, 19, 51 (PL 32, 1019).
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siadania wielodzietnej rodziny229. Drugim za by³o traktowanie p³odnoci jako ciê¿aru, co zdaniem autora prowadzi do tak wielkiej bezbo¿noci, ¿e rodzice zapominaj¹c, i¿ s¹ rodzicami, wyzuci z wszelkiego ludzkiego uczucia, porzucaj¹ swoje dzieci, ¿eby sta³y siê obcymi.
Kontynuuj¹c tê myl Augustyn zauwa¿a, ¿e matka porzucaj¹ca swe
dziecko gardzi nim, a swym postêpowaniem udowadnia, ¿e jest na
pró¿no matk¹ cielesn¹230.
Z pism Augustyna wynika tak¿e, ¿e zdarza³y siê przypadki kiedy
to matka po urodzeniu swego dziecka oddawa³a je karmicielkom. Nie
zawsze tego przyczyn¹, jak mo¿emy siê domyleæ, by³ brak pokarmu,
ale czysty egoizm, którego wyrazem by³ brak chêci do troskliwej i osobistej opieki nad dzieckiem231.
Z podobn¹ dezaprobat¹ biskupa Hippony spotka³ siê równie¿ fakt
sprzedawania przez rodziców w³asnych, ale niechcianych dzieci232.
W ten sposób, jego zdaniem, mroczny wystêpek, gdy sro¿y siê na swoje [dzieci], które zrodzi³ wbrew swej woli, wskutek jawnej nieprawoci wychodzi na wiat³o dzienne, a jawne okrucieñstwo potwierdza
skryt¹ hañbê 233.
Takiemu postêpowaniu sprzeciwia³o siê w ci¹gu wieków ustawodawstwo pañstwowe. Autor wspomnianej pracy na temat dzieci w systemie prawnym staro¿ytnego Rzymu powo³uje siê ju¿ na rozporz¹dzenie Romulusa, który wed³ug retora greckiego, Dionizjosa z Halikarnasu (60-5 a. Chr.), zabrania³ dopuszczania siê tego czynu234. Zauwa¿a
jednak, ¿e równoczenie z tym zakazem wzros³a iloæ porzucanych
dzieci. Dopiero wspó³czeni Augustynowi cesarze Walentynian (Flavius Valentinianus 375-392), Walens (Flavius Valens 364-378) i Gracjan
(Flavius Gratianus 367-383) pod kar¹ mierci zakazali w roku 375
Ten¿e, Enarrationes in Psalmos, 137, 8 (PL 37, 1778).
Tam¿e.
231
Tam¿e, 49, 27 (PL 36, 582).
232
Ten¿e, De nuptiis et concupiscentia, I, 15, 17 (CSEL 42, 230). Por. F. J. Dölger, Das
Lebensrecht des ungeborenen Kindes und die Fruchtabtreibung in der Bewertung der heidnischen und christlichen Antike, Antike und Christentum 4 (1933), s. 59; A. Eckmann, Wprowadzenie [w:] Pisma wiêtego Augustyna o ma³¿eñstwie i dziewictwie. Przek³ad i komentarz,
Lublin 2003, s. 17, 27; J. Peters, Die Ehe nach der Lehre des hl. Augustinus, Paderborn 1918,
s. 19.
233
Ten¿e, De nuptiis et concupiscentia, I, 15, 17 (PL 44, 423; CSEL 42, 230): Itaque cum
in suos saevit, quos nolens genuit tenebrosa iniquitas, clara iniquitate in lucem promitur, et
occulta turpitudo manifesta crudelitate convincitur.
234
Dionizjos z Halikarnasu, Antiquitates Romanae, 2, 15, 2. Dionizjos przebywa³ oko³o
20 lat w Rzymie w czasach Augusta. Jest nie tylko autorem cytowanego dzie³a, ale tak¿e
wypowiada³ siê w swych pismach na temat retoryki i stylistyki.
229
230

OCENA NEGATYWNYCH ZACHOWAÑ WOBEC BONUM PROLIS



w swej konstytucji235 porzucaæ i zabijaæ dzieci236, k³ad¹c w ten sposób
kres praktykom, które mia³y miejsce w Grecji i Rzymie a¿ do IV wieku. Obecnoæ chrzecijañstwa, jak i sprzyjaj¹ce jemu w³adze pañstwowe sprawi³y, ¿e usta³a, jak podkrela to Niesio³owski, dawna patria potestas, która ojcu przyznawa³a prawo do nie uznania dziecka i wydalenia go z domu lub zabicia237.

*

Przeprowadzona analiza wypowiedzi biskupa Hippony upowa¿nia
do nastêpuj¹cych wniosków:
1. Augustyn oceniaj¹c negatywne postawy przeciwne odpowiedzialnemu rodzicielstwu w swej polemice z pelagianizmem i manicheizmem stara³ siê dowieæ, ¿e p³odnoæ jest darem Bo¿ym, a cz³owiek
chocia¿ pochodzi od swych rodziców, to jednak jest w ostatecznoci
dzie³em Boga, który nie z koniecznoci, ale sw¹ bezinteresown¹ dobroci¹ i moc¹ kieruje ¿yciem i rozwojem embrionu w ³onie matki, jest
stwórc¹ i dawc¹ ¿ycia, ma³¿eñstwa i po¿ycia ma³¿eñskiego oraz ród³em p³odnoci.
2. Z nauczania biskupa Hippony wynika tak¿e prawda, ¿e jednoæ
mê¿czyzny i kobiety przejawia siê nie tylko w jednorazowym akcie
stworzenia, ale tak¿e w Bo¿ym nakazie rozmna¿ania siê i duchowego
owocowania, w prokreacji otwartej na przyjêcie nowego ¿ycia. Dla
Augustyna z prawdy objawionej (Rdz 1,28) wynika jasno, ¿e kobiety
maj¹ taki sam udzia³ w panowaniu nad stworzeniami i ich utrzymywaniu jak mê¿czyni, i tak jak oni powo³ani do ojcostwa, one s¹ powo³ane do macierzyñstwa w ma³¿eñstwie lub do dziewictwa dla Królestwa Bo¿ego.
3. Z lektury wypowiedzi biskupa Hippony wynika te¿, ¿e realizacja powo³ania do macierzyñstwa i ojcostwa musi dokonywaæ siê w rodzinie, w której m¹¿ i ¿ona tworz¹ klimat jednoci duchowej i wysoki
poziom ¿ycia chrzecijañskiego. Staj¹c w obronie godnoci kobiety
Augustyn odrzuca oddzielanie wiernoci ma³¿eñskiej i p³odnoci.
Uwa¿a te¿, ¿e poza p³odnoci¹ cielesn¹ jest te¿ p³odnoæ duchowa, do
235
Chodzi tu o C. IX, 16, 7 (8) i C. Th. V, 9 (7) = C. VIII, 51 (52) 2. Por. H. Kupiszewski,
Porzucenie dziecka w prawach antycznych, Meander 11 (1956), s. 61.
236
G. Kuleczka, Dzieci w systemie prawnym staro¿ytnego Rzymu, Meander 34 (1979),
z. 5-6, s. 242; Korus K., Grecka teoria pedagogiczna a problem porzucania dzieci, Meander
9 (1979), s. 439; Szerzej na temat rozporz¹dzeñ cytowanych cesarzy wypowiada siê w swej
pracy H. Kupiszewski, Porzucenie dziecka w prawach antycznych, Meander 11 (1956),
s. 64.
237
A. Niesio³owski, Katolickie koncepcje wychowawcze w staro¿ytnoci i redniowieczu,
Przegl¹d Powszechny 223 (1939), s. 25.
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której zobowi¹zani s¹ ma³¿onkowie. Po¿ycie ma³¿eñskie winno dokonywaæ siê w sposób godny. Ma³¿eñstwu, jak i dobru potomstwa, sprzeciwia siê wspó³¿ycie niezgodne z natur¹, które jest grzechem ciê¿kim.
4. Augustyn maj¹c wiadomoæ trudów jakie musi ponieæ zw³aszcza matka przed i po urodzeniu dziecka uwa¿a, ¿e nie wolno pogardzaæ i wymiewaæ wysi³ków rodzicielskich ale równie¿ nie mo¿na
przedk³adaæ tego wszystkiego nad mi³oæ do Boga.
Dla Augustyna rodzenie potomstwa i jego pomna¿anie pochodzi
z b³ogos³awieñstwa Bo¿ego, a cz³owiek jest pochwa³¹ p³odnoci, którego nale¿y przyj¹æ z mi³oci¹ i w nale¿yty sposób wychowaæ. W przekonaniu biskupa Hippony dzieci rodz¹ siê po to, by kiedy zast¹piæ
swych rodziców, a posiadanie dobrych dzieci winno byæ dla nich szczêciem i nadziej¹ poprawnie rozumian¹.
Ma³¿onkowie nie powinni unikaæ i wykluczaæ potomstwa, którego
domaga siê ma³¿eñstwo ani te¿ niszczyæ poczêtego ¿ycia. Kobieta 
matka jest dla mê¿a kim wiêkszym ni¿ przedmiotem zaspokojenia
popêdu seksualnego.
Pozytywn¹ postaw¹ rodziców wobec dzieci jest tak¿e modlitwa zanoszona w ich intencji.
5. wiêty Augustyn polemizuj¹c z istniej¹cymi opiniami (stoicy,
pelagianie) uczy, ¿e poczête dziecko nie jest czêci¹ matki, a chocia¿
¿yje w jej ³onie, to jednak posiada osobne w³asne ¿ycie.
W licie (187) pisanym w po³owie 417 roku, biskup Hippony wyra¿a przekonanie o prawdziwoci cz³owieczeñstwa p³odu istniej¹cego
w ³onie matki bez rozró¿nienia na p³ód nieuformowany i uformowany. Jednak zgodnie z Septuagint¹ (Wj 21,22-23) oraz ówczesnym stanem wiedzy filozoficznej i medycznej w swym dziele Quaestiones in
Heptateuchum (2, 80), pochodz¹cym z roku 420, odró¿nia³ ju¿ p³ód nieuformowany (do 40 dnia od poczêcia ch³opca i do 90 od poczêcia
dziewczynki) i uformowany, o¿ywiony i nieo¿ywiony.
Zgodnie z dzisiejszym stanem wiedzy nale¿y podkreliæ, ¿e rozró¿nienie na p³ód nieuformowany i uformowany obecne w LXX, którym
to tekstem wiernie pos³u¿y³ siê Augustyn, jest jedynie interpretacj¹
zgodn¹ z ówczesnymi pogl¹dami medycznymi, filozoficznymi i prawnymi, zawieraj¹c¹ jednak pewn¹ sprzecznoæ (skoro co jest nazwane
przez LXX tÕ paid on  infans u Augustyna, to nie mo¿e byæ nieuformowane), a nie przek³adem tekstu hebrajskiego, jak to ma miejsce
w Wulgacie, która tego rozró¿nienia nie posiada.
Biskup Hippony mia³ w¹tpliwoci co do momentu pojawienia siê
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duszy w ciele poczêtym. Augustyn choæ wyranie nie uto¿samia³ uformowania lub nieuformowania p³odu z obecnoci¹ duszy lub nie, to
jednak dopuszcza³ mo¿liwoæ, ¿e p³ody nieuformowane s¹ animowane równie¿ dusz¹ rozumn¹ i duchow¹. Skoro s¹ ¿ywe, bezkszta³tnie
o¿ywione (informiter animatum), to podlegaj¹ mierci i zmartwychwstaniu, gdy¿ posiadaj¹ w³asne ¿ycie.
wiêty Augustyn przyznaje te¿ podmiotowoæ p³odowi nieuformowanemu, potwierdzaj¹c w ten sposób prawdê, ¿e tak¿e w tej fazie ¿ycia cia³o cz³owieka jest w jaki sposób o¿ywione dusz¹. Nie rozstrzygn¹³ jednak, w którym momencie p³ód otrzymuje duszê: czy w chwili
poczêcia, czy wtedy gdy p³ód przybierze ludzkie kszta³ty, czy te¿
z chwil¹ wyst¹pienia pewnych oznak ¿ycia, ani te¿ nie opowiedzia³ siê
jednoznacznie za ¿adn¹ z czterech teorii pochodzenia duszy.
6. Biskup Hippony dostrzega ró¿nicê pomiêdzy unikaniem potomstwa i jego wykluczaniem. Przez unikanie potomstwa rozumie sprzeciwianie siê jego posiadaniu oraz grzeszne postêpowanie uniemo¿liwiaj¹ce narodzenie siê dzieci. Po¿ycie ma³¿onków, zgodne z natur¹,
tylko dla zaspokojenia przyjemnoci, ale nie wykluczaj¹ce zrodzenia
dzieci, nie powoduje ciê¿kiej winy, gdy¿ odsuwa ewentualnoæ grzechu cudzo³óstwa z inn¹ osob¹.
Grzechem natomiast ciê¿kim przeciwko wartoci potomstwa bêdzie nienaturalne wspó³¿ycie, przeszkadzanie w zrodzeniu potomstwa
i pope³nianie czynnoci kryminalnych prowadz¹cych do wykluczenia
potomstwa (antykoncepcja, aborcja).
Wykluczanie potomstwa, poprzez po¿ycie niezgodne z natur¹, wi¹¿e siê nie tylko ze stosowaniem rodków antykoncepcyjnych, ale tak¿e mo¿e czêsto prowadziæ do aborcji. Augustyn na temat aborcji wypowiada³ siê w kontekcie refleksji spowodowanej pytaniem o moment, w którym p³ód otrzymuje duszê, a tak¿e gdy mówi³ na temat
praw p³odu i jego losu w wiecznoci oraz gdy czyni³ rozró¿nienie na
p³ód uformowany i nieuformowany.
W swym komentarzu do Ksiêgi Wyjcia (21,22-25), Quaestiones in
Heptateuchum, opartym na LXX, a pochodz¹cym z roku 420, jest
zdania, ¿e nie jest zabójstwem przypadkowe poronienie w skutek
uderzenia kobiety brzemiennej, gdy¿ p³odu nieuformowanego i nieposiadaj¹cego duszy, Prawo nie uwa¿a za cz³owieka. Jest to istota
nieo¿ywiona lub, jak to okreli³, bezkszta³tnie o¿ywiona (informiter
animatum).
W póniejszym dziele, pisanym w latach 423-424, Enchiridion ad
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Laurentium, id¹c za Tertulianem i uwzglêdniaj¹c ówczesn¹ wiedzê
filozoficzn¹ i medyczn¹, a tak¿e opieraj¹c siê na LXX, wspomina
o aborcji terapeutycznej, maj¹cej ratowaæ zagro¿one ¿ycie matki. Nie
zaprzecza jednak, ¿e p³ody te ¿y³y zanim zosta³y w czêciach wyciête
i wyjête z ³ona matki, by tam pozostawione nie przyczyni³y siê do jej
mierci. Aborcja terapeutyczna, o której pisze Augustyn, nie jest zgodna z nauk¹ Kocio³a i nie mo¿e stanowiæ argumentu na rzecz przerywania ci¹¿y.
W pozosta³ych przypadkach, co potwierdza De nuptiis et concupiscentia napisane w latach 418-419 oraz Opus imperfectum contra secundam responsionem Juliani, pochodz¹cy z lat 429-430, nie czyni¹c
ju¿ rozró¿nienia na p³ód uformowany i nieuformowany, o¿ywiony
i nieo¿ywiony, dostrzega³ on z³o aborcji dokonywanej na poczêtym p³odzie (conceptus fetus) i je potêpia³ tak, jak i porzucanie oraz sprzeda¿
w³asnych dzieci, a ma³¿onków, którzy dopuszczaj¹ siê aborcji nazywa
cudzo³o¿nikami, gdy¿ swym postêpowaniem godz¹ w to, co stanowi
istotê ich zwi¹zku. Napiêtnowanie aborcji nie jest tylko czêci¹ potêpienia grzechu cudzo³óstwa, gdy¿ aborcja jest wyranie przez Augustyna od niego odró¿niona.
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wiêty Koció³ grzesznych ludzi
w refleksji starochrzecijañskich pisarzy

WINCENTY MYSZOR
Grzech i pokuta w Kociele III wieku
BOGDAN CZÊSZ
Duch wiêty w Kociele a grzechy jego cz³onków.
Próby wyjanieñ u przednicejskich Ojców Kocio³a
JERZY PA£UCKI
Nawróceni grzesznicy i ich wk³ad w kszta³towanie obrazu
wiêtego Kocio³a na prze³omie IV i V wieku
MICHA£ KIELING
Grzechy i pokuta a wiadomoæ wiêtoci w pónej staro¿ytnoci
chrzecijañskiej
ANTONI SWOBODA
Ocena ma³¿eñstwa i dziewictwa w pismach w. Augustyna
BOGDAN CZÊSZ
Wp³yw odnowy studiów patrystycznych na pneumatologiê posoborow¹
PAWE£ WYGRALAK
Wincentego z Lerynu Excerpta z ca³oci pism w. Augustyna
WINCENTY Z LERYNU
Wyj¹tki z ca³oci pism wiêtej pamiêci biskupa Augustyna,
zebrane razem przez Wincentego, kap³ana z wyspy Lerynu
PAWE£ WYGRALAK
Cezarego z Arles wybrane kazania o pokucie i Bo¿ym Mi³osierdziu
CEZARY Z ARLES
Cztery kazania o pokucie i Bo¿ym Mi³osierdziu
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W krêgu myli wiêtego Grzegorza Wielkiego.
W 1400. rocznicê mierci (604-2004)

BOGDAN CZÊSZ
wiêty Grzegorz Wielki  wzór cz³owieka i pasterza
ANTONI ¯UREK
Dei consul  Bo¿y konsul
MAREK STAROWIEYSKI
Stosunki papie¿a Grzegorza Wielkiego z Kocio³ami Wschodu
TERESA WOLIÑSKA
W³adza i moralnoæ w wietle korespondencji
papie¿a Grzegorza I Wielkiego
LEON NIECIOR
Implikacje moralne nauki o czasie w Moraliach w. Grzegorza Wielkiego
BOGDAN CZY¯EWSKI
Idea³ dobrego duszpasterza w nauczaniu w. Grzegorza Wielkiego
JERZY LACHOWICZ
Parenetyczny wymiar wypowiedzi w. Grzegorza Wielkiego
na temat kobiet biblijnych. Zarys problemu
LUCJAN BIELAS
Chrzecijanin a dobra materialne w myli w. Grzegorza Wielkiego
JÓZEF NAUMOWICZ
Dydaktyczna rola obrazów religijnych wed³ug Grzegorza Wielkiego
MICHA£ KIELING
Recepcja myli w. Grzegorza Wielkiego w teologii Alkuina

