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„KODEKSY" 223-237

223

208b

Przeczytaliśmy dzieło Diodora1, biskupa Tarsu2, Przeciw przeznaczeniu2,
zawarte w ośmiu księgach i pięćdziesięciu trzech rozdziałach. Autor ukazuje się
w nich prawdziwie religijny, nie błądzi w kwestiach wiary świętej w Syna
Bożego, którą napastuje zapamiętałe szaleństwo Nestoriusza. Dowody, jakimi
się posługuje, przeprowadza właściwie i z talentem, stara się obalić argumenty
ludzi wierzących w przeznaczenie, jednak miejscami zużywa swe siły na walkę
z pozorem, gdyż nie precyzuje stanowiska przeciwników w sposób jasny i
dokładny. Stąd też często może się wydawać, że zwalcza innych wrogów, a nie
tych, z którymi prowadzi wojnę. Mimo to rozważny krytyk nie może stawiać
autorowi zarzutu z powodu jego nieudanych pod tym względem napaści, tam
bowiem, gdzie usiłuje zwalczyć błędny pogląd na przeznaczenie, należy go
uznać za zasługującego na szacunek i wdzięczność.
1

Diodor z Tarsu (Antiocheńczyk, ok. 330 - ok, 393) - biskup Tarsu od 387, wzmiankowany już w Cod. 18, 85, 102. Kierownik antiocheńskiej szkoły egzegetycznej Pisma Świętego, posługującej się metodą podwójnej interpretacji, dosłownej i historycznej (por. H.
Langkammer [w:] EK t. I, kol. 647), nauczyciel Jana Chryzostoma (Cod. 25, 86, 172, 174)
i Teodora Antiocheńczyka (Cod. 4, 38, 81), obrońca nicejskiego symbolu wiary (por. Cod.
15, 88); SWP, s. 119-120; E. Kania Diodor z Tarsu [w:] EK, t. III, kol. 1332; C. Robert
Diodor os [57] Bischof von Tarsos [w:] R.E. IX.H1b. (1903) kol. 713-714. R. Abramowski
Untersuchungen zu Diodor von Tarsos, Zeitschrift für die Neutestamentliche Wissenschaft, t.
30 (1931), s. 250; Der theologische Nachlass des Diodor, tamże, t. 42 (1949), s. 19-69; W.
Jaeger Studia in Photium, Rheinisches Museum, t. 103 (1960), s. 168-171; J. Quasten Initiation aux Peres de l'Eglise, t. 3, Paris 1963, s. 558-564.
2
Tars (gr. Torsos, Tarsoi, dziś. Tarsus) główne miasto Cylicji położone w dolnym biegu
rzeki Kydnos (dziś Tarsus Cayi w płd. Turcji). Założone w X/IX w. przed Chr., leżało koło
ważnego traktu handlowego zwanego Wrotami Cylickimi; od 64 r. przed Chr. stolica prowincji rzymskiej Cylicji; od VII w. po Chr. pod władzą Arabów; zdobyte przez krzyżowców,
należało do Małej Armenii. Miejsce urodzenia Pawła Apostoła.
3
Focjusz podaje najprawdopodobniej tytuł skrócony (Peri heimarmenes); tytuł pełny,
podany w Liber Suda (pod hasłem: Diodoros) brzmi: Kata astronomon kai astrologon kai
heimarmenes. Dzieło zachowane jedynie w niniejszym wyciągu Focjusza (wyd. PG 33, kol.
1546-1628; w wersji łac. Contra astronomos et astrologos et fatum: PL 48, kol. 1148-1149);
por. P. Doli De Diodori Tarsensis libro Kata heimarmenes, Dissertationes Bonn 1923; D.
Amand Fatalisme et liberie dans I'Antiquite grecque, Louvain 1945; Ch. Schäublin Diodor
von Tarsos [w:] Theologische Realenzyklopädie Bd. VIII Berlin-New York, 1981, s. 763-767.
O przeznaczeniu patrz też Cod. 237 [311 b nn.].
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W pięćdziesiątym pierwszym rozdziale zmierza jednocześnie do zachwiania
i obalenia wiary w przeznaczenie oraz do zniszczenia herezji Bardesanesa4. Jest
ona na wpół szalona i w połowie tylko opracowana, gdyż uwalnia duszę od
przeznaczenia i od stawiania tak zwanych horoskopów astrologicznych, pozostawiając jej wolną wolę, z drugiej zaś strony podporządkowuje ją władzy ciała
i tym rzeczom, które jej dotyczą - mam na myśli bogactwo, ubóstwo, chorobę,
życie i śmierć, a także sprawy od nas niezależne. Wszystko to jego herezja uważa
za dzieła przeznaczenia. Tego właśnie Bardesanesa w sposób jasny i dobitny
zwalcza Diodor, człowiek niezwykle gorliwy i rozmiłowany w nauce. Wykazuje
on, że Bardesanes ujawnia w swoich wywodach połowę błędu o przeznaczeniu,
w rzeczywistości natomiast potwierdza go całkowicie, ponieważ - jego zdaniem
- większość doznań i czynności cielesnych przebiega i dokonuje się zazwyczaj pod
wpływem działania oraz współdziałania duszy, jak i dzięki jej przyzwoleniu.
W pierwszej księdze autor dokonał ogólnego przeglądu kwestii dotyczących
także przeznaczenia i przyczyn, które pozwoliły omawianej herezji na swobodne
rozprzestrzenienie się, po czym wystąpił przeciw głoszonemu poglądowi, jakoby
świat nie został stworzony (hipoteza o przedwieczności świata, sądził, dała początek herezji o przeznaczeniu). Na tym skończył pierwszą księgę, lecz nie poniechał tej spornej kwestii również w księdze drugiej. Dlatego w dziesiątym rozdziale,
dowodząc, że świat, jak i człowiek go zamieszkujący, został stworzony, przystąpił
do mniej więcej tego rodzaju argumentacji:
Ponieważ każda [209a] jednostka ludzka, jak twierdził, jest zniszczalna i ulega
rozkładowi, a zarazem odradza się, jest rzeczą oczywistą, że również jej natura
zmierza do tego samego rozkładu i trwa jedynie w kolejno następujących po sobie
jednostkach. Tak więc to, co jest przedwieczne, nie zawiera w sobie niezniszczalności rozumianej jako następstwo jednostek po sobie, lecz posiada ją samo w sobie i w swym własnym bycie. To, że świat został stworzony, jasno wynika z faktu,
że również zostały stworzone istniejące w nim substancje pierwotne: ogień, woda,
ziemia, powietrze. Każda z owych substancji kolejno ginie i odradza się. Natomiast to, że ziemia jest zniszczalna, wypływa w sposób oczywisty stąd, że również
człowiek i pozostałe istoty żyjące ulegają zniszczeniu zmieniając się w ziemię;
4

Bardesanes (syryjski Bar Daisan, 154 - ok. 222) - zhellenizowany teolog, pisarz i herezjarcha; założył własną gminę wyznawców (bardesanici). Zwolennik gnostycyzmu i szkoły
Walentyna (patrz Cod. 120 przyp. 3), polemizował z Marcjonem (patrz Cod. 96 przyp. 37);
głosił chrystologię doketyczną (według której Jezus Chrystus miał ciało pozorne, nie podlegające cierpieniom i śmierci gr. dokema - pozór) o wolnej woli człowieka, ale tylko poza
koniecznościami istniejącymi w jego naturze; gwiazdy otrzymały, według niego, od Boga
moc wpływania na życie ludzkie i tę moc nazwał on Przeznaczeniem. Główne jego dzieło
astrologiczne, zatytułowane O Przeznaczeniu, znane w całości z odnalezionego w 1885 r.
rękopisu, wydali W.E. Cureton Spicilegium Syriacum, London 1885 i F. Nau [w:] Patrologia
Syriaca, Paris 1907, I, 2, s. 490-658 (z przekładem francuskim). Zwalczał go św. Efrem (Cod.
196); SWP, s. 85; J. Quasten 1264; Krumbacher, s. 661-662; H.H. Schaeder B. von Edessa in
der Überlieferung der griechischen und syrischen Kirche, Zeitschrift für Kirchengeschichte,
Stuttgart 51 (1932), s. 21-73.
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obrócenie się w ziemię stanowi bowiem dowód tego, że wszystko, co żyje,
pochodzi z owej zniszczalnej ziemi. Zresztą i teraz jeszcze wiele istnień
powstaje dzięki tej zmianie i zniszczeniu. Jakże zatem mogłoby pozostać
niezniszczalne to, co ulega zmianie, nawet jeśliby nie wykazywało w sposób
absolutnie oczywisty swej zniszczalności? Każda bowiem zmiana jakiegoś
bytu, który już od jakiegoś czasu istnieje w naturze, oznacza przede wszystkim
wyłączenie go z pojęcia niezniszczalności. Jeśli człowiek byłby przedwieczny,
to jakże mógłby podlegać władztwu przeznaczenia czyli losu5. To, co nie
jest stworzone, nie wymaga jakiegoś innego bytu dla swojego własnego istnienia.
Jeśli ktoś, zmuszony oczywistością faktów, wyznaje, że wszystko, co żyje na
ziemi, w morzu, powietrzu, zostało stworzone, że przeznaczenie powoduje swym
działaniem ruch ciągły zapewniając wieczne trwanie i że wszystkie powyżej
wzmiankowane byty wywodzą się z wiecznej, nie stworzonej energii, to tym samym dopuszcza argument do zbicia takiego wyznania. Nie jest bowiem rzeczą
możliwą, żeby omawiane istnienia były stworzone i śmiertelne, a jednocześnie
rządy nad nimi były wieczne. Tym, co istnieje, ktoś rządzi i nad tym panuje.
Wpierw powołuje do życia to, co nie istnieje, a następnie tym kieruje, natomiast
nie kieruje i nie rządzi tym, czego nie było przed jego istnieniem i potem dopiero
powołuje to do istnienia.
Autor utrzymuje, że podstawowe elementy zostały stworzone i, jak wynika,
z obserwacji, są sobie wzajemnie potrzebne, natomiast to, co jest przedwieczne,
jest również niezmienne i nie potrzebuje niczego. Przeciwnie, elementy nie mogą
się obyć bez siebie po to, by się same zachowały i mogły zachować istoty w nich
żyjące. Cały świat jest także dziełem stworzenia. Widzimy go jako syntezę, na
którą składają się niebo, ziemia i to wszystko, co się między nimi znajduje. Jeśli
bowiem — jak oko czy głowa dla całego ciała - niebo jest najcenniejszym elementem dla świata, to -jak głowa czy oko doświadczają tych samych, co i reszta ciała,
doznań - tak i niebo współuczestniczy w tych samych doznaniach, co i ziemia
[209b], woda, powietrze, czy wszystkie inne zawarte w nich zniszczalne pierwiastki, i nie uniknie ogólnego zniszczenia.
5

W oryginale: Hypó tes geneseos etoi tes heimarmenes (por. 210a, 212a). Przekład obu
synonimicznych niemal wyrazów nastręcza trudności i wymaga zajęcia stanowiska. Genesis
w występującym tu zakresie semantycznym znaczy: 1. urodziny, urodzenie się, powstanie
(łac. Genitura, nativitas); 2. w astrologii - godzina, czas narodzin, horoskop, ale i gwiazda,
konstelacja temu towarzysząca. Astrolog ustalał horoskop, tzn. punkt ekliptyki, w chwili
jakiegoś wydarzenia. Kiedy ten punkt zbiegał się z urodzinami jednostki ludzkiej, wówczas rodziło się też jej przeznaczenie - genesis. Heimarmerie (imiesłów rodz. żeńskiego czasu
przeszłego dokonanego czasownika meiromai) znaczy również przeznaczenie, los i jest właściwie synonimem genesis. Tak rozumiem cytowaną powyżej część zdania hypó tes... tzn.
przez przeznaczenie, czyli los. Gr. etoi znaczy: lub, czyli - według gramatyków greckich jest
partykułą służącą często objaśnianiu jednego wyrazu przez drugi. U Focjusza połączenie
obu wyrazów genesis koi heimarmene występuje tylko cztery razy, poza tym używa on tylko
wyrazu genesis.
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Jak więc to, co podlega przeznaczeniu, miałoby być niezniszczalne? Czy też
-jak to, co dla swego istnienia nie musi mieć obcych elementów, miałoby dojść do
tego, by potrzebować obcego władztwa i to takiego, które nie jest dobre? Co
lepszego dla istot przedwiecznych powstanie z tego władztwa, które jest ich własne? Przecież każda zmiana natury przedwiecznej oznacza jej niszczenie i wyłączenie ze stanu istnienia nie mającego początku. Jakże więc istoty przedwieczne
mogłyby się podporządkować przeznaczeniu po to, by ocalić w sobie właściwość
istot przedwiecznych lub po to, żeby ją ochronić? Jeśliby ktoś powiedział, że
zmiana jest w nich przedwieczna, to doszedłby do najbardziej niepojętego wniosku, gdyż zmiana jest doznaniem mającym początek, a nikt przecież nie mógłby
mówić o zmianie nie mającej początku. Krótko powiedziawszy, zmiana wszelkiej
mądrości zawartej w elementach oraz w istotach i ciałach od nich pochodzących,
wieloraka odmienność ich kształtów, barw i innych cech niemal głośno mówią,
żeby nie uważać świata za przedwieczny ani za powstały samorzutnie, ani też za
dzieło nie będące tworem Opatrzności, wręcz przeciwnie, należy jasno wiedzieć
i uznawać za fakt bezsporny, że to Bóg powołał go do istnienia i wszystko, co jest
na nim - i to do dobrego istnienia.
Może ktoś powie, że wszystko zostało stworzone, a jedynie natura i gwiazdy
w swym biegu nie powstały w wyniku stworzenia. Ale, po pierwsze, do czego
odnosiłoby się to „stworzenie", zanim zostały stworzone jakiekolwiek istoty? Kto
zaś jest stwórcą elementów? Nikt, one się same stworzyły? To, co jest przedwieczne, nie może się poddać zmianie z własnej woli, gdyż wszystkie byty działają
zgodnie z własną naturą, a zwłaszcza z naturą przedwieczną. Przedwieczność nie
zniosłaby czegoś, co pochodzi skądinąd wbrew jej woli. Nie można ujarzmić tego,
co jest silniejsze, a nie ma nic silniejszego od przedwiecznej natury. W jaki sposób
mogłoby zresztą powstać coś, co nigdy nigdzie nie istniało, bez udziału stwórcy?
Dlaczego ci, którzy odbierają Bogu moc twórczą, przypisują bytom moc samoistnego powstawania z niebytu? Jeśliby mogły one powstawać samoistnie, to dlaczego nie miałyby same zatroszczyć się o panowanie nad sobą, a przecież mają
potrzebę, by ktoś inny troszczył się o nie? Powstać z niebytu jest bowiem dużo
trudniej niż istnieć, kiedy się już zostało zrodzonym.
Jakżeby więc byty mogły urzeczywistnić to, co jest trudniejsze, nie posiadając
tego, co jest łatwiejsze, chyba że otrzymały to od kogoś innego? Jakże przeznaczenie może panować nad ziemią, powietrzem i innymi żywiołami, których nie zrodziło? Właściwością stwórcy jest bowiem to, że on jedynie panuje nad wytworami,
których naturę zna, ponieważ je stworzył i wie, jak mają się utrzymać, na skutek
czego zużywają się [210a] i ulegają zniszczeniu. Jeśli niektórzy ludzie mają czelność przypisywać żywiołom i przeznaczeniu siłę sprawczą, to niech nam powiedzą, jaka to gwiazda wchodząc w określony znak zodiaku zrodziła ziemię, jaka
- powietrze, jaka - ogień, a jaka - wodę! Nie mogliby jednak tego powiedzieć,
chociażby usiłowali pleść jeszcze więcej głupstw. Z drugiej strony, jeśli przeznaczenie nie dokonuje tylko raz aktu twórczego wobec tego, co stworzyło, lecz
często powołuje do życia te same twory w pewnych okresach, to niech nam
wykażą, że często powstawały liczne zespoły ziem, liczne kompleksy wód, czy
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liczne zespoły mórz; stąd też ludzie, którzy tak twierdzą, będą tworzyli nieskończoność światów.
Jest to jednak niemożliwe. Jest więc niemożliwe tak samo jak to, żeby przeznaczenie raz tylko powoływało do życia jeden z elementów. Jeśli ci ludzie - wpadając z jednego szaleństwa w drugie - powiadają, że elementy stworzone przez
Boga nie podlegają władzy przeznaczenia, które - jak bóstwo - samo jest przedwieczne, to w sposób jeszcze bardziej jawny odsłaniają swoją głupotę. Dlaczego
bowiem bóstwo podporządkowało swoje własne powstanie bezładnemu przeznaczeniu? Czy dlatego, że Bóg sam nie miał mądrości opatrznościowej? Któż mógłby
znieść takie bluźnierstwo, kto potrafiłby ścierpieć taką niedorzeczność, że bóstwo
posiada siłę tworzenia, lecz nie mogło przewidzieć, że przeznaczenie mu ją wydrze? Po tym następuje rój dziesiątków tysięcy innych niedorzeczności.
Jeśli natomiast Bóg stworzył coś w swej dobroci, to również sprawuje nad tym
rządy jako Opatrzność, a pojęcie przeznaczenia, czyli losu, jest zbyteczne i bezpodstawne. Jak zatem należy pojmować niebo w jego przedwieczności? Jako istniejącą część i osłonę złożonego świata? Przecież to, co jest odwieczne, nie może
być ani jakąś osłoną, ani miejscem stworzenia innych bytów; jest ono wolne od
wszelkich tego rodzaju właściwości. Tymczasem z hipotezy, którą wymyślili ludzie, jasno wynika, że ani niebo, ani gwiazdy nie są przedwieczne. I powiadają, że
jedne gwiazdy są dobroczynne, inne - szkodliwe. Wszystkim im wyznaczyli oddzielne siedziby, w których osadzone, jedne gwiazdy ulegają zepsuciu i stają się
coraz gorsze, inne przeciwnie, będąc złymi, zmierzają ku dobremu lub z dobrych
stają się jeszcze lepsze. Jak więc ci mogą mniemać, że są one niedostępne dla
cierpienia, że stanowią twory proste, pojedyncze lub przedwieczne, i wymyślać
dziesiątki tysięcy innych określeń? Na tym kończą się druga księga i dziesięć
rozdziałów, które dochodzą do rozdziału dwudziestego rozpoczynając się od dziesiątego6.
W trzeciej księdze na przestrzeni rozdziałów dwudziestego pierwszego, dwudziestego drugiego oraz dwudziestego trzeciego i dwudziestego czwartego autor
usiłuje zbić argumenty tych, którzy przyjmują hipotezę [210b] o kulistości ziemi,
lecz jego kontrargumenty rozwijają się poprzez silne odpieranie dowodów strony
przeciwnej. Nie chce przyznać niebu kształtu kuli w przekonaniu, że tego rodzaju
koncepcja prowadzi do wiary w przeznaczenie, a przecież żaden wywód tego nie
narzuca. Z faktu bowiem, że ziemia jest kulista, nie wynika, że jednocześnie
przyjmuje się z konieczności wiarę w przeznaczenie.
Rozdziały dwudziesty piąty i dwudziesty szósty przedstawiają argumenty zgodne z prawdziwą wiarą, nie mają jednak w sobie odpowiedniej siły dla obalenia
wysuniętej hipotezy będącej przedmiotem sporu. W rozdziale dwudziestym siódmym, poświęconym niebu i gwiazdom tam rozsianym, autor mówi o poglądach,
które nazywa poglądami astrologów; nie przedstawia ich w postaci prawdziwej;
jego argumentacje nie są dowodne, w czasie wywodów nie okazują się łatwo
6

Nie tyle od dziesiątego, ile od jedenastego, jak już zauważył P. Doll, dz. cyt., s. 10.
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przekonujące. Rozdział dwudziesty ósmy, skierowany również przeciw tym samym poglądom, popada w taki sam sposób dowodzenia, jednak nie brak tu
łatwości w przekonywaniu. W dwudziestym dziewiątym autor opowiada, jak astrologowie dzielą całą ziemię na części odpowiadające dokładnie dwunastu znakom zodiaku. Odnoszą oni podzielone obszary ziemi, oczywiście wraz z ich mieszkańcami, do odpowiedniego znaku zodiakalnego. Owe podzielone obszary znajdują się każdy pod jednym ze znaków zodiaku, które na kształt chmury osłaniają
podporządkowane im obszary i krążą nad nimi. Według astrologów sklepienie
niebieskie znajduje się w stanie ciągłego ruchu, a wraz z nim krąży dwanaście
znaków zodiaku. Jest więc rzeczą niemożliwą, żeby każdy znak panował zawsze
nad tym samym obszarem ziemi7. Przeciwnie, wirując wraz z firmamentem, każdy
znak zodiaku przechodzi nad wszystkimi obszarami ziemi zależnie od ruchu firmamentu raz na wschód, raz na zachód, bądź na południe, a nie stoi nieruchomo
w miejscu nad jednym obszarem. Wynika stąd wniosek, że każdy znak zodiaku
panuje tak nad przypisanym mu obszarem ziemi, jak i, w nie mniejszym stopniu,
nad innym.
Co więcej, jeśli według astrologów ziemia znajduje się w samym środku
i w centrum znaku na niebie, jeśli którykolwiek znak zodiaku jest dużo od niej
większy wszerz i wzdłuż, to jakże byłoby możliwe, żeby każdy z dwunastu
obszarów ziemi odpowiadał dokładnie każdemu znakowi zodiakalnemu, żeby
miał taki sam, jak on, wymiar? Czy byłoby to możliwe, by dzięki temu utrzymywał podobieństwo do niego, i to wówczas, kiedy ziemia w całości nie była
zamieszkała, lecz w ogromnej większości pozostawała niezamieszkana przez ludzi,
czy to z powodu zbyt wielkiego skwaru, czy zimna, a od początku obszar ten był
zupełnie wyizolowany?
Jeśli nawet nie twierdzą, że znaki zodiaku panują lokalnie nad obszarami ziemi,
że ich rozmiary fizyczne odpowiadają rozmiarom ziemi, to przynajmniej [211 a]
utrzymują, że każdy znak zodiakalny przejawia naturalną skłonność do danego
obszaru ziemi i rozdzielają pomiędzy znaki zodiaku części ziemi w sposób niezwykły: kleszczom Raka przydzielają na zewnątrz wysunięte i wystające partie
ziemi w całej ich rozciągłości, rogom Byka i jego nogom - inne, takie, które mają
podobne do nich kształty.
Co więcej, jeśli każdy znak zodiaku skłania się w sposób naturalny do przypisanej mu części ziemi, a jednocześnie wyrządza jej szkody, niszczy ją przez trzęsienia
ziemi, wojny, pożary, klęski nieurodzaju, kiedy w tym miejscu pojawia się zła
gwiazda, gdy natomiast przychodzi któraś z gwiazd pomyślnych, przynosi ze sobą
największe dobrodziejstwa za pośrednictwem uprawy roli, nowych budowli, urodzajów, to jak mogą istnieć miejscowości, które na skutek zbyt wielkiego mrozu
czy upału zawsze są pozbawione wszystkiego? Dlaczego ani gwiazda pomyślna nie
odbierze im pustynnego charakteru i nie obdarzy ich umiarkowanym klimatem,
7

Według teorii geocentrycznej ziemia stanowi nieruchomy środek wszechświata,
dookoła niej obracają się wszystkie ciała niebieskie.
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ani żadna feralna gwiazda zodiaku, przybywając nad miejscowości zamieszkałe
nie przekształci ich w całkowitą pustynię ani nie doprowadzi do zagłady?
Jeśli bowiem nadejdą ulewne deszcze, burze gradowe, uderzenia piorunów i zniszczą wszystko to, co się znajduje na tych obszarach, to ich naturalna właściwość
ponownie przywróci je do stanu obfitości zgodnie z prawami przyrody. Natomiast żadna dobroczynna gwiazda nigdy nie przyniosła nic pożytecznego obszarom pustynnym. Jedynie natura panuje na pustyniach i gdziekolwiek indziej; byty
otrzymały ją od Boga różną. Deszcz nie może padać tam, gdzie padałby wbrew
naturze, od śniegów nie mogą się uwolnić obszary, na których zawsze panują
siarczyste mrozy.
Jeśli ci ludzie przyjmują stałość natury dla poszczególnych obszarów ziemi jako
dowód, że każdy znak zodiaku przywiązał się do określonej części ziemi, to słabość ich wywodów dowodnie wykazują trzęsienia ziemi i zmiany, jakie powodują,
i to że regiony żyzne stają się jałowe. Często umiarkowany klimat obszarów
korzystnie położonych ulegał całkowitej zmianie, natomiast nigdy nie zaszła zmiana na terenach dzikich i niezamieszkałych.
Takie są dane zawarte w rozdziale trzydziestym. Pociągają one za sobą określone skutki i mogą być przekonujące. Co do pozostałych, jedne omówiono w poprzednich rozdziałach, inne przedstawiono raczej na podstawie ich wyglądu i powierzchownie.
W rozdziale trzydziestym pierwszym autor wysuwa zagadnienia budzące wątpliwości, usiłuje wstrząsnąć poglądami astrologów i stawia pytanie, dlaczego znaki zodiaku nazywają się siedzibami planet. Czy dlatego, że znajdują się one trwale
umocowane na niebie? Czy wszystkie gwiazdy, podobnie jak one umieszczone na
stałe, będą ich siedzibami? Czy raczej dlatego, że planety nie poruszają się? W ten
sposób właściwie wszystkie nieruchome gwiazdy mogłyby im służyć za siedziby.
Czy dlatego, że każda stała gwiazda zdradza skłonność ku swej [211 b] planecie?
Dlaczegoż więc również planety nie są siedzibami znaków zodiaku? A jak to się
dzieje, że planety dobroczynne i złe, a także znaki zodiaku żywiące do siebie
wzajemne skłonności, nie stanowią jedne dla drugich siedzib? Może jest tak dlatego, że znaki zodiaku składają się z wielu gwiazd, a każda gwiazda jest tworem
prostym. Z tego, co stanowi złożoność, jaką są nieruchome gwiazdozbiory, mogą
astrologowie robić siedziby gwiazd ruchomych. Dużo bowiem konstelacji stałych
mógłby odkryć jeszcze ten, kto by zechciał dobrze poszukać. I jeśli jest tak dlatego, że same znaki zodiaku tworzą właściwe koniunkcje wraz z planetami, to
dlaczego nie uważa się również planet za siedziby znaków zodiaku, które współdziałają z nimi? Jeśli więc dzieje się tak z tego powodu, że planety mogą uaktywnić
siły znaków zodiaku albo uczynić je bezsilnymi, to dlaczego nie stanowią one
siedzib jedne dla drugich, kiedy potrafią, jak utrzymują astrologowie, nadać
swym wzajemnym konfiguracjom moc albo doprowadzić je do unicestwienia?
W jaki sposób same znaki zodiaku współdziałają z planetami? Czyżby reszta
stałych konstelacji była niepotrzebna? Dlaczego wreszcie, jak utrzymują, planety
mogą wywierać wpływ dobroczynny lub wyrządzać szkody? Czy to dlatego, że są
one w ciągłym ruchu? Jeśli tak, to żaden z dwunastu znaków zodiaku nie będzie
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wywierał ani dobrego, ani złego wpływu, podobnie jak jakikolwiek inny gwiazdozbiór stały. I jeśli, powiada autor, dzieje się tak dlatego, że planety przechodzą
przez znaki zodiaku, to strefy i obszary powietrzne, które są ich drogami, miałyby
w dużo większym stopniu możność wpływania dobroczynnego lub szkodliwego.
Ponieważ jednak planety, jak utrzymują astrologowie, znajdują się dużo niżej pod
niebem, nie dotykają go.
Dlaczego wreszcie Księżyc może się zmniejszać i powiększać? Dlaczego znaki
zodiaku pozwalają na to, żeby Słońce i Księżyc były wolne od ruchu wstecznego,
skoro planety kierują ruchami postępowymi, unieruchomieniem i ruchami wstecznymi? I jeśli Kronos8 wydaje się mniejszy, jak utrzymują, niż jest w rzeczywistości,
a większy od pozostałych planet, ponieważ biegnie po orbicie większej niż ich
orbity, to dlaczego Słońce wydaje się większe od Księżyca; biegnie przecież
w czwartej strefie ponad nim i powinno wydawać się dużo mniejsze od niego. Tak
więc wszystko, co tworzą w swoich elaboratach astrologowie, jest stekiem
kłamstw i wymysłów. Taką oto treść zawiera trzydziesty pierwszy rozdział.
Rozdział trzydziesty drugi nie przynosi niczego, co by było przynajmniej pozorną prawdą w obalaniu argumentów przeciwnych, lecz o ile autor w argumentacji
okazuje się wyznawcą prawdziwej wiary, o tyle nie ma w nim energii, przynajmniej w zwalczaniu fałszywego poglądu. I trzydziesty trzeci rozdział charakteryzuje się taką samą mocą skutecznego przekonywania. Argumenty, jakie wysuwa
dla obalenia poglądu, że niebo jest kulą, mogą stanowić równie [212a] trudne
kwestie sporne obracające się także przeciwko tym, którzy twierdzą, że jest ono
półkulą czy sklepieniem lub jeszcze czymś innym o podobnych kształtach. I na
tym kończy się trzecia księga.
W rozdziałach trzydziestym czwartym, trzydziestym piątym i trzydziestym szóstym księgi czwartej autor porusza następujące tematy. Wychodzi od różnicy, jaka
istnieje między ziemią zamieszkałą a jej obszarem niezaludnionym oraz od odmienności właściwych innym jej częściom. Odrzuca koncepcję przeznaczenia. Zastanawia się bowiem, jaki ruch gwiazd sprawia, że jeden obszar ziemi pozostaje
niezamieszkały wskutek nadmiernego zimna, a inny ze względu na zbyt wielkie
gorąco. Czy ten właśnie obszar jest niemal nie zaludniony dlatego, że trapi go
upał, a tamten, ponieważ ciągle jest pokryty śniegiem i pozostaje surowy z powodu przenikliwego zimna? Dlaczego dla ich dobra przeznaczenie, które wciąż powoduje stałe zmiany w innych strefach ziemi, nie zmienia właściwości powietrza?
A ponieważ tak się dzieje, to jest rzeczą oczywistą, że ani bieg planet, ani układ
znaków zodiaku, lecz jedynie natura Słońca stanowi przyczynę omówionych różnic ze względu na odległości dzielące obszary ziemskie i na ich różne położenie.
A znowu dlaczego Nil wylewa w określonej porze roku, nawadnia i czyni
urodzajnym jedynie Egipt, podczas gdy poza tym całą ziemię wszędzie nawilżają
deszcze? Dlaczego też wewnętrznego obszaru Tebaidy9, nazywanego Oazą10, nie
8

Kronos - w mitologii greckiej Syn Uranosa (Nieba) i Gai (Ziemi), utożsamiony z rzymskim Saturnem, którego imieniem nazwano szóstą planetę Układu Słonecznego, najbardziej
oddaloną od Słońca.
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nawadnia ani rzeka, ani deszcz, cieszy się on natomiast z wód źródeł istniejących
dzięki licznym pracowitym rękom mieszkańców, gdyż nie biją one samorzutnie
i nie ma tam opadów deszczu płynących po ziemi i spływających naturalnymi
podziemnymi kanałami, jak to się dzieje u nas? Omówione zjawisko sprawia, że
w miejscowościach położonych u podnóża gór są źródła, z których wypływają
rzeki o przejrzystych i słodkich wodach, natomiast równoległe równiny nie położone, jak tamte, w pobliżu gór i najczęściej bardzo płaskie nie mają wody lub mają
jej bardzo mało. Jest ona ciężka i gorzka, nie wytryskuje, znajduje sieją natomiast
w zagłębieniach ziemi i nigdy nie może jej wystarczyć przez całe lato.
Jeśli przeznaczenie panuje nad wszystkim, to dlaczego planeta wchodząca do
wodnistego znaku zodiaku, który sobie upodobała, nie napełnia jednocześnie
całej ziemi deszczem? Dlaczego jeden obszar ziemi często ulega zniszczeniu od
nadmiaru wody, podczas gdy drugi w tym samym czasie cierpi na posuchę, mimo
że oba nie są zbyt odległe od siebie? I przeciwnie, widzimy, że w innym czasie
spotyka je coś zupełnie odwrotnego. Może sprawia to jakieś przeznaczenie właściwe dla ludu danego kraju, jak to astrologowie [212b] sobie wyobrażają, albo
może bliżej nie określone gwiazdy zodiakalne11 ukazujące się jednocześnie ze znakiem zodiaku zakłócają normalny wpływ gwiazd, a przeznaczenie ogólne jest
bezsilne, jeśli nie współdziała z nim przeznaczenie lokalne?
Tak więc przeznaczenia lokalne wpływają na powietrze, a wodnisty znak zodiaku w połączeniu z właściwą sobie planetą nie wywiera żadnego wpływu, jeśli
przeciwstawi mu się przeznaczenie lokalne. I dlaczego w pewnych miejscach woda
zdatna do picia występuje rzadko, w innych natomiast jest jej pełno, w jeszcze
innych, obfitujących nadto w gorące źródła, tryska samorzutnie? Na Sycylii,
w Galii12. Licji13 i u wielu innych ludów największe góry zieją wiecznym ogniem
tak silnym, że jest on widoczny w nocy nawet z bardzo daleka i ani chłód go nie
pomniejsza, ani deszcz nie gasi; nie wyrządza on szkód roślinności na ziemi, nie
znają go leżące w pobliżu okolice i same nie posiadają czegoś takiego.
Co spowodowało takie zróżnicowanie regionów, klimatów, wód, równin, gór?
Czyż nie dwanaście znaków zodiaku i siedem planet? Dlaczego więc nie działają
one wszędzie jednakowo? A jednak wszędzie można znaleźć biednych i bogatych,
władców i poddanych, chorych i zdrowych, i tak dalej. Dlaczego więc nie wszędzie
występują deszcze i susze, i inne zjawiska, o których przedtem mówiliśmy? A metale: złoto, srebro, brąz, cyna, ołów i inne, jakiemu przeznaczeniu zawdzięczają
9

Tebaida - patrz Cod. 80 przyp. 64.
Oaza - patrz Cod. 80 przyp. 60.
11
Gwiazdy zodiakalne (gr. paranatellon, od czasownika paranatello - wschodzę obok,
w pobliżu) - termin oznacza właściwie gwiazdę wschodzącą w pobliżu innej gwiazdy.
12
I. Bekker nie przyjmuje lekcji „w Galii" (rękopisy A., M.) i proponuje: „w Italii", gdyż
chodzi tu w ogóle o czynne wulkany, takie jak Etna, Wezuwiusz, Góra Chimera, i o ognie
wulkaniczne w Licji (patrz Cod. 72 [46a]).
13
Licja - kraj położony na płd. Azji Mniejszej, w 43 r. przed Chr. włączony do państwa
rzymskiego jako część prowincji Pamfilia.
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swoje właściwości? W to, że Bóg dla naszego dobra wyposażył ziemię w taką
różnorodność i w dziesiątki tysięcy innych rozmaitości, wierzymy święcie i oddajemy Mu cześć. Natomiast tego, że przeznaczenie tworzy rzemieślników tylko
po to, aby mogli wykorzystać te metale, nie powiedzielibyśmy ani my, ani ktokolwiek inny przy zdrowych zmysłach.
Co więcej, jeśli we wszystkich regionach ziemi od stworzenia świata istnieją
dziesiątki tysięcy różnic wyodrębniających jeden region od drugiego i wszystkie
one pozostają wiecznie nienaruszone, nie wyrządzają im też żadnej szkody zmiany
powodowane przez przeznaczenie (nigdy bowiem nie zaniknęły przypływy i odpływy morza, niewyczerpane źródła ognia, różnice właściwe istotom żywym w każdym regionie ani ogromna liczba innych odrębnych cech charakterystycznych
pozostających wciąż bez zmiany) i jeśli tak wielkie rzeczy uwolniły się od związku
z przeznaczeniem, to jak astrologowie mogą mówić, że bez niego nie powstaje nic,
nie istnieje nic i nic nie podlega kierowaniu? Z przyjemnością dowiedziałbym się
od nich, jakie to działanie dało początek całemu światu roślin, zwierząt i innych
istot. Albowiem chwila, kiedy przeznaczenie pojawia się w nich, musi nastąpić
wówczas, gdy powstają one z ziemi i to przeznaczenie musi być inne dla palmy
daktylowej, inne dla drzewa figowego; swoje własne przeznaczenie ma pies i wielbłąd [213a]. Nie jest ono to samo dla konia, gołębia, człowieka i podobnie dla
reszty żywych tworów.
Jeśli więc astrologowie mogliby powiedzieć, dlaczego teraz przeznaczenie nie
tworzy z ziemi wyżej wymienionych istot, to niech nas o tym pouczą! Nie jest
bowiem tak, żeby przeznaczenie zamknęło się w jednym tylko cyklu; dokonuje się
ono często i cyklicznie. Dlaczego to, co zostało stworzone, nie istniało od początku i nie wytworzyło się z ziemi? I dalej, dlaczego żadna z omawianych rzeczy nie
zrodziła się z ziemi i nie utrzymuje się drogą naturalnego następstwa jednej po
drugiej? Jak to się dzieje, że przeznaczenie nie mając w sobie tego, co jest najistotniejsze i niezbędne, mam na myśli możność tworzenia wszystkiego na ziemi, ma
posiadać zdolność panowania, dokonywania i unicestwiania? Co więcej, jeśli astrologowie znają dokładnie czas narodzin każdego bytu i jeśli mogą przepowiedzieć losy człowieka, wołu, ptaka, statku, miasta i czegokolwiek innego - upierają
się przecież, że znają całą przyszłość - to jak mogą, nie znając okoliczności powstania ziemi, morza, powietrza, obiecywać, że odsłonią ich losy, ruchy i zmiany
mające się spełnić w przyszłości? I jak miałoby się im wierzyć, jak nie odwracać od
ich bezgranicznej chełpliwości? Nigdy bowiem nie odsłonią dokładnie indywidualnych przeznaczeń właściwych dla wszystkiego, co istnieje na świecie.
Wynika stąd wniosek, że istnieje tyle różnych przeznaczeń, ile powstało różnych
rodzajów bytów. Jakże bowiem to samo przeznaczenie mogłoby w jednym cyklu
stworzyć psa, lwa, człowieka, konia, istoty tak bardzo różne od siebie? Jakże
mogłaby istnieć różnorodność barw, kształtów, jakości, gdyby nie było, jak utrzymują astrologowie, różnych przeznaczeń, które tego dokonują? Ponieważ wszyscy
ludzie nie mają w sobie jednej, tej samej żywotności i - podobnie do koni i wieprzów- nie doświadczają tych samych doznań, nie mają ani takiego samego wzrostu, takiej samej szybkości ruchów, siły, głosu, astrologowie będą zmuszeni twier-
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dzić, że nie mówi się tu o jednym akcie twórczym przeznaczenia, lecz że powstało
ich tyle, ile jest nie tylko istot żyjących na ziemi, w przestworzach i w wodach, lecz
także drzew i roślin, i wszystkiego, cokolwiek istnieje na świecie.
Jak przeto zdołają oni wymyślić tak nieskończenie ogromną liczbę możliwości
mieszczących się w czasie? Nie udałoby im się to nawet wówczas, gdyby rok
zawierał dla ich potrzeby dziesiątki tysięcy dni. Ich fałszywe wywody stają się
szczególnie oczywiste, jeśli się obserwuje zwierzęta mające bardzo często małe
- psy, świnie, ptaki, zwłaszcza zwierzęta, które są nadzwyczaj płodne. Tak więc
świnie, ryby i psy mają liczne mioty i zużywają na nie całe dnie. Myślę, że ryby
potrzebują także wielu dni na to, by obfita ich ikra przekształciła się w [213b]
dziesiątki tysięcy rybek rodzących się po kolei. A przecież w tych samych dniach
z pewnością rodzą się na świecie również rzesze ptaków, zwierzęta lądowe i stworzenia wodne, które żyją we wszystkich morzach, w rzekach i jeziorach.
Jeszcze dokładniej można pojąć moje14 rozumowanie na podstawie tego, co
powiem. Kiedy nadchodzi łagodna wiosna, cała roślinność zakwita i ulega zapłodnieniu, w tym każdy rodzaj drzew. Liczne ptaki, zwierzęta lądowe i morskie
łączą się i stają się brzemienne. Mnóstwo gatunków w tym samym czasie nosi
w sobie płód aż do pełnej dojrzałości, natomiast mnóstwo drzew owocuje nie
w jednej i tej samej chwili, lecz w ciągu wielu, jedne owoce jeszcze się nie zawiązały
i mają postać kwiatów na tym samym drzewie, inne rosną, jeszcze inne dojrzewają. Tak samo odbywa się poczęcie i poród u wszystkich zwierząt, nie jest bowiem
rzeczą możliwą, by otrzymywały one ten sam impuls od przeznaczenia. Co więcej,
jedne zwierzęta są brzemienne przez rok, inne przez dziesięć miesięcy, a jeszcze
inne przez czterdzieści dni; zresztą istnieje tu mnóstwo różnic.
Jaka to jest więc gwiazda, w jaki znak zodiaku wstępując dokładnie wyznacza
każdemu gatunkowi granicę czasu ciąży? Dlaczego okres życia nie jest dla każdego gatunku stworzeń taki sam, chociaż mają one jednakowy okres brzemienności? Jeśli więc sprawcą również tych zjawisk jest przeznaczenie, to niech astrologowie to powiedzą, ale wystawią się na jeszcze większe pośmiewisko! A jeśli
przez swe milczenie chcą uniknąć wstydu, to dlaczego twierdzą, że nic nie istnieje
bez udziału przeznaczenia? Nie mam wcale na myśli różnic charakteryzujących
istoty, które się narodziły. Jedne z nich są podobne do rodziców, jak ludzie, konie,
lwy, z drugimi nie jest tak samo, jak z jeżowcami, osami, pszczołami, i z tymi
wszystkimi, które powstają z jaj. Dotyczy to zarówno stworzeń rozmnażających
się bezpłciowo, jak i tych, które nigdy nie powstają inaczej niż drogą zapłodnienia
płciowego. Któż mógłby ogarnąć niezliczone różnice zachodzące w rozmnażaniu
się poszczególnych gatunków nie tylko zwierząt, lecz także drzew, innych roślin
i całej w ogóle flory? Byłoby rzeczą słuszną zapytać twórców teorii przeznaczenia
o pochodzenie tych wszystkich gatunków i czy w ogóle wszystko, jak utrzymują,
zależy od przeznaczenia: istnienie, sposób istnienia, brzemienność, cierpienie,
działanie i śmierć.
14

To znaczy Diodora.
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Czy może jedynie do nieszczęsnych ludzi odnoszą się w całej rozciągłości astrologiczne prawa przeznaczenia, aby to, co jest w nas najpiękniejsze, wolna wola,
było pojęciem nieznanym i żeby nie dziękować Bogu za to, co dobrego uczynił dla
rodzaju ludzkiego? Dlaczego przeznaczenie sprawia, że powstają zbyteczne dodatki i wśród istot żywych powołuje do życia stwory o czterech głowach, o liczbie
rąk, nóg większej, niż jest to zgodne z naturą, natomiast gadom nie daje nóg,
które byłyby im przydatne w poruszaniu się, ani [214a] kretom oczu, ani innym
stworzeniom tego, czego im brakuje? Dalej, nie pozwala żyć stworzeniom wyposażonym w te zbędne dodatki (wszystkie bowiem potwory utrzymują się przy życiu
krótko); dając im za dużo, unicestwia całą ich naturę. Z drugiej strony istotom,
których pozbawiło naturalnych członków - rąk, nóg czy oczu, pozwala żyć z tym
nieodwracalnym kalectwem cielesnym.
Jeśli więc ktoś przypisuje powyższe zjawiska przeznaczeniu, sam czyni siebie
odpowiedzialnym wraz z nim za tę niedorzeczność. Jeśli wie, że błąd tkwi w naturze, nie obwinia o to bóstwa. Dzieje się tak, jakby natura ustaliła sobie drogę, po
której idzie według własnych praw, i zgodziła się na uleganie śmierci w sposób jej
odpowiadający. Jeśli ona sama utrzymuje się w zakreślonych granicach, nie popełnia żadnej omyłki, jeśli natomiast zbacza z właściwej drogi i zmierza ku nadmiarowi, niedostatkowi, lękom, namiętnościom czy też łamie nadane jej prawa,
nie uchroni swej nieskazitelności w tym wszystkim, co stworzyła. Dlaczego jedne
zwierzęta nie karmią swoich małych, jak to wśród ptaków robią sępy i kruki
a poza tym niemal wszystkie ryby, inne natomiast żywią swych rodziców do
starości? A dlaczego niektóre przyjmują podrzucone potomstwo, większość jednak tego nie robi? Zresztą, któż mógłby wymienić niezliczone różnice istniejące we
wszystkim, co żyje? Taka jest treść księgi czwartej.
W księdze piątej autor omawia inne kwestie, zaczynając od pojęcia przeciwstawnego przeznaczeniu. Jeśli możność płodzenia dana rodzicom, powiadają astrologowie, pochodzi od przeznaczenia, to jest rzeczą oczywistą, że również indywidualne przeznaczenie istniejące w ojcach określa z góry przeznaczenie synów
oraz czas przez nie wyznaczony. Jeśli nie, to wówczas nie przeznaczenie ojców
umożliwia płodzenie potomstwa i czcze stają się długie wywody o przeznaczeniu.
Jeśli bowiem akt poczęcia się płodu, rozwoju i przyjścia na świat w postaci
ukształtowanej lub nieukończonej jest dziełem przeznaczenia rodziców, to narzuca się jasny wniosek, że od niego też pochodzi czas rodziców, a jeśli nie pochodzi
on od nich, to również i owe akty nie są ich dziełem. Jeśli natomiast przeznaczenia
pochodzą od innych przeznaczeń i jeżeli moment poczęcia się ma swoją przyczynę
w przeznaczeniu, byłoby rzeczą łatwą dla zwolenników tej teorii przyjąć jedno
ludzkie przeznaczenie i twierdzić, że z niego wywodzi się przeznaczenie ojców,
dziadów, pradziadów i to wszystko, czego doznają i dokonują w duszy i w ciele,
podobnie jak mają własne kształty, ruchy, barwy, wzrost. I nie tylko to. Z przeznaczenia jednostki można byłoby przepowiedzieć, jacy narodzą się z niej ludzie
i każde kolejne pokolenie, ich czyny; wszystko to powiedzą, mimo że nie znają
swoich przodków, ani żadnego następcy; przecież z tego mogliby się uśmiać [214b]
sami astrologowie.
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Przyjrzyjmy się też czemuś innemu! Przeznaczenie istniejące w dzieciach, powiadają astrologowie, czyni rodziców nieszczęśliwymi, chociaż ich własne przeznaczenie wyznacza im szczęście. Może się również zdarzyć, że przeznaczenie dzieci
unicestwia przeznaczenie rodziców i bierze nad nim górę, będąc jego wynikiem.
Ale także przeznaczenie istniejące w rodzicach może sprawić, że dzieci będą nieszczęśliwe. Przeznaczenie istniejące w braciach unicestwia tychże braci; podobnie
ma się rzecz z małżonkami wówczas, kiedy ich przeznaczenie jest zależne od
innego przeznaczenia, pochodzącego skądinąd. Najbardziej smutne ze wszystkiego jest to, że przeznaczenie zmusza rodziców do nienawidzenia sławnych dzieci
zamiast do ich miłowania, i sprawia, że dzieci stają się wrogami rodziców, bracia
- braci, z małżonków robi się przeciwników, pobudza do zabójstw, uzbraja ich
naturę po to, by walczyli ze sobą, wywołuje zamęt w stosunkach pokrewieństwa
wśród ludzi. A osoba, która rozpacza nad chorym synem, nad śmiercią żony czy
męża, nie wie, że to przeznaczenie tkwiące w każdej jednostce zmusiło ją do
wzajemnej miłości bliźniego lub do przeżywania nieszczęścia, wtrącając w głębię
strasznych cierpień, spowodowanych zgonem ukochanych istot. Czy może znieść
coś takiego człowiek będący przy zdrowych zmysłach?
Astrologowie powiadają dalej rzeczy nieprawdopodobne, że niewolnicy są nieszczęśliwi z racji przeznaczenia ich pana, że nieszczęścia stada kóz, wołów i innych
zwierząt powoduje przeznaczenie ich właściciela, a żołnierzy - ich króla. Tak więc
przeznaczenie jednej osoby wpływa na dziesiątki tysięcy przeznaczeń, wprawia je
w zamieszanie i pobudza do złego lub dobrego. Co więcej, wśród szczęśliwych
i nieszczęśliwych z powodu tego przeznaczenia występuje mnóstwo różnic co do
wieku liczonego w latach, miesiącach, dniach i godzinach, a także co do ich ojców,
matek, krewnych; zdarza się też, że giną oni tą samą śmiercią - od miecza, jako
rozbitkowie na morzu czy w jakimkolwiek podobnie okropnym wypadku.
Ja natomiast sądzę, że to przeznaczenie niewolników domowych czy żołnierzy,
by wyrazić się językiem astrologów, panuje nad przeznaczeniem ich pana czy
króla. Nieraz oszukują oni jednego czy drugiego, trują ich lub godzą w nich
w inny sposób, ponieważ ich własne przeznaczenie daje im do ręki broń przeciwko
panom. Gdyby więc astrologowie mówili, że to przeznaczenie pana domu daje
niewolnikom moc wyrządzania zła, to jeszcze powiększyliby trudność. Przeznaczenie króla nie tylko zmusiło do uległości poddanych, lecz także kazało mu
podporządkować sobie jednostkę z natury przeznaczoną do panowania oraz tych,
którym ich własne przeznaczenie nie dało do tego odwagi. To przeznaczenie króla
pobudza ich przeciw niemu. Nie jest bowiem rzeczą możliwą, żeby indywidualne
przeznaczenia istniejące w żołnierzach przyzwalały na poświęcenie ich życia [215a]
za króla.
Przeznaczenie miasta również panuje nad przeznaczeniem mieszkańców. Kiedy
ono ulega zagładzie, niszczy i powoduje jednocześnie zagładę dziesiątków tysięcy
różnych wiekiem jednostek, którymi władają dziesiątki tysięcy indywidualnych
przeznaczeń. I burza, i powódź doszczętnie unicestwiają cały naród. Nie jest
przecież rzeczą możliwą, by tak liczne przeznaczenia powodowały jeden rodzaj
śmierci. Gdyby ktoś przyjął taki pogląd, chociaż jest on niemożliwy, to musiałby
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uznać, że z drugiej strony przeznaczenie tkwiące w mieście czy w klimacie ulega
zakłócaniu przez przeznaczenie tłumu. Z obu tych możliwości wynika jedna: albo
jedno przeznaczenie usuwa przeznaczenie istniejące w tłumie, albo samo za nim
postępuje rezygnując z własnej działalności. To samo można powiedzieć
również o drzewach, trawach i innych roślinach oraz o wszystkich istotach
żyjących. Jeśli więc przeznaczenia oddziałują na siebie ujemnie, jeśli
przeznaczenia dzieci unicestwiają przeznaczenia rodziców i odwrotnie, tak samo
jak przeznaczenia męża i żony niweczą się wzajemnie, jeśli przeznaczenia
istniejące w domach niszczą przeznaczenia swych mieszkańców, a przeznaczenia
mieszkańców niweczą przeznaczenia domostw, krótko mówiąc, jeśli wszystkie
wyżej wymienione możliwości urzeczywistniają się wszędzie, to przeznaczenie
ulegnie obaleniu i zniszczy samo siebie. Taki jest rozdział czterdziesty drugi.
W rozdziale czterdziestym trzecim autor mówi, że i my zgadzamy się z tym, że
stworzenia żyjące na ziemi, w powietrzu i morzu ulegają różnym działaniom
i doznaniom naturalnym czy przez nie powodowanym, lecz odrzucamy pogląd,
że przeznaczenie z konieczności stanowi przyczynę wszystkiego na świecie, i
obalamy go zaczynając argumentację od przedmiotów martwych, by poprzez
istoty nie myślące przejść w rozumowaniu do ludzi jako stworzeń myślących
logicznie.
Tak więc magnes przyciąga żelazo, ale działa nań nie tylko przyciągające, lecz
także przekazuje mu siłę przyciągania innego żelaza. Ono z kolei przekazuje ją
następnemu kawałkowi tego metalu i tak jeszcze wielu kolejnym kawałkom. Diktamn15 jest rośliną wrogą dla stworzeń jadowitych, gdyż jedynie wdychając jej
zapach stają się one powolne i niegroźne. Piwonia jako jedyna wśród roślin
świeci w nocy, na co wskazuje jej nazwa16, a kiedy ktoś usiłuje ją zerwać,
odsuwa się; chociaż korzeniem tkwi w ziemi, zmienia miejsce wbrew prawom
przyrody. A nie jest rzeczą normalną, by rośliny mające korzenie mogły
wykonywać ruchy, które powodują zmianę miejsca. Kameleon jest zwierzęciem,
które często zmienia ubarwienie ciała i wydaje się podobny do otoczenia - czy
do drzewa, kamienia, czy czegoś w tym rodzaju; dostosowuje swą barwę do
koloru danego środowiska17. A drozd18 jest ptakiem tak dalece śmiertelnie
niebezpiecznym dla szarańcz19, że te, na które niespodzianie padnie [215b] jego
cień, giną. Oczom pewnych zwierząt odpowiada noc, a nie światło dzienne. To,
co stanowi pokarm dla jednych stworzeń, jest trucizną dla innych. Nawet woda
pitna nie jest zdrowa dla wszystkich zwierząt. Wydalanie moczu nie jest
właściwością niektórych czworonogów, a już całkowicie wolny od tego jest
każdy ptak.
15

Diktamn łac. origanum dictamnus - lebiodka kreteńska wywodząca nazwę od góry
Dikte na Krecie, rozpowszechniona w strefie śródziemnomorskiej.
16
Piwonia (gr. aglaophötis, łac. peonia). Nazwa grecka złożona z aglaos - błyszczący,
jasny, i photizo - świecę, daję światło.
17
O kameleonie (gr. chamaileön, łac. chamaeleo vulgaris) patrz też Cod. 278 [525a].
18
Drozd (gr. seleukis, łac. pastor roseus) właściwie rodzaj drozda, por. Pliniusz, Naturalis
Historia 10, 27, 39.
19
Szarańcza (gr. akris, łac. locusta); por. Pliniusz, dz. cyt. 8, 104.

20

Po co wyliczać różnice zachodzące między zwierzętami w jedzeniu, piciu, ich
kształtach, śpiewie i niemocie, osiadłym czy wędrownym trybie życia, ich powrocie, oswojeniu się czy życiu na swobodzie, powściągliwości płciowej i poligamii, zajęciach i bezczynności, zuchwalstwie i nieśmiałości i w innych niezliczonych właściwościach? Jaki więc ruch gwiazd sprawił w ich biegu, że każdy gatunek
jest taki, a nie inny? Ani zając nie będzie śmiały, ani lew nie stanie się tchórzliwy,
ani też żaden inny gatunek nie zamierza porzucić właściwej aktywności. Wręcz
przeciwnie, każdy gatunek jest w pełni jednolity, a tylko rodzaj ludzki pstrzy się
różnorodnością zmian. Jeśli przeznaczenie sprawia, że każdy gatunek utrzymuje
się wszędzie w obrębie sobie charakterystycznych właściwości, to dlaczego u ludzi
występuje coś zupełnie odwrotnego? Dlaczego cechuje ich i tchórzostwo, i odwaga, porywczość i łagodność, podłość i dobroć i wszystkie inne przeciwieństwa?
Gdzież więc podziewa się przeznaczenie w swym biegu? Czy nie jest nim siedem
planet i dwanaście znaków zodiaku? Dlaczego przeznaczenie dało ludziom, a nie
innym stworzeniom, tak wielką różnorodność doznań i zajęć? Przecież wszędzie
na świecie osioł dźwiga ciężary, pantera porywa swoje ofiary, pozostałe zwierzęta
ściśle i jednakowo przestrzegają granic zakreślonych dla każdego gatunku, a natura wyróżniająca nierozumne zwierzęta odnosi zwycięstwo nad przeznaczeniem,
nad gwiazdami zodiakalnymi i nad całym tym wielkim bajaniem.
Gdzie jest zatem Ares20? Rękę jakiego zwierzęcia uzbroił w miecz, jakiemu
zwierzęciu osłonił ciało pancerzem, a głowę hełmem, jakiemu zabezpieczył
golenie i stopy? Wszelako nie uzbroił wilków przeciw wilkom ani nie sprawił,
żeby falangi lwów rzuciły się na siebie. Lecz któż by uporczywie dążył do
wyliczenia rzeczy nie dających się wyliczyć? Jeśli bowiem nie ma niczego bez
udziału przeznaczenia, to dlaczego żadna gwiazda, planeta ani żadna gwiazda
zodiakalna czy znak zodiaku nie dały zwierzętom spokrewnionym z ludźmi
tego wszystkiego, w co wyposażyły człowieka? Przeznaczenie nie nauczyło ich
sztuki tkackiej ani kowalskiej, nie natchnęło jednych, by zostały nauczycielami,
a drugich, by uczyły się z sobie podobnymi? Jeśli ktoś powie, że zwierzęta uczą
się od nas, to po pierwsze będzie miał mało przykładów do wskazania i stanie
jeszcze bardziej bezradny wobec odpowiedzi, dlaczego nie wszystkie one się
uczą, po drugie, zwierzę uczy się nie rozumowo i ze znajomością rzeczy, jak
człowiek, lecz w wyniku własnej przebiegłości czy strachu. Pies, małpa, koń
pod wpływem uderzenia zwracają uwagę na to, co się im pokazuje, nie dlatego,
że pojmują, iż jest to [216a] potrzebne dla ich pana, lecz z tego względu, że
będą bite, jeśli nie wykonają rozkazu. Papuga naśladuje dźwięki dlatego, że się
ją zwodzi. Naśladownictwo to wywołuje się za pomocą lustra umieszczonego
przed nią. Osoby ukryte za lustrem wymawiają słowa, których chcą nauczyć
papugę. Papuga natomiast, której wydaje się, że widzi towarzyszkę, usiłuje
naśladować wydawane przez nią dźwięki, nie rozumiejące, co one znaczą; ptak
bowiem uczy się mówić wszystko wymawiając określone głoski. Potrafi to
20

Ares (łac. Mars) - grecki bóg wojny, syn Zeusa i Hery.
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oczywiście jedynie papuga. Orła ani pozostałych ptaków czy zwierząt nie można
nauczyć tego, czego uczy się papuga.
Lecz z drugiej strony, czy to zjawisko nie występuje także wbrew prawu przeznaczenia? Ono bowiem sprawia, że wszystkie zwierzęta rodzą się nierozumne,
człowiek natomiast potrafi wyuczyć niektóre z nich i przekracza granice zakreślone przeznaczeniem; a sam się nigdy z granic swego przeznaczeniaa nie uwolni.
I gdyby astrologowie powiadali, że także pszczoły uczą się wzajemnie od siebie, to
tu również popełnialiby błąd. Pszczoła bowiem pracuje posłuszna swemu instynktowi, a nie dlatego, że się nauczyła tej umiejętności. Jeżeli nawet tak jest, to
trudność argumentacji wzrośnie. Dlaczego bowiem inne zwierzęta nie uczą jedno
drugiego ani nie uczą się wzajemnie każde w obrębie swego gatunku? Kto nauczył
latać kruki i sępy? Przecież zgodnie z naturą rodzice nawet ich nie żywią. Dlaczego
przeznaczenie, które ustanawia królów i władców, odmówiło im tego? Nie ma
przecież ani osła panującego nad osłami, ani wilka władającego wilkami. Wśród
nich żaden nie znosi biedy ani nie opływa w dostatki. Nie ma między nimi również
jakichkolwiek innych różnic, które dzielą rodzaj ludzki.
Gdzież są więc gwiazdy zodiakalne, przeznaczenie i właściwe im ogromne wpływy na los ludzki? Czy zagarnęły one władzę i skierowały ją jedynie przeciw nieszczęsnym ludziom? A przecież najpotężniejszą ze wszystkich istot żywych jest
człowiek, gdyż dzięki rozumowi panuje nad silniejszymi od siebie zwierzętami,
chodzi po ziemi jako pan ptaków, poluje na stworzenia pływające w głębi morskiej; po prostu rozumem i inteligencją panuje nad wszystkimi. Jakże zatem przeznaczenie może władać tym, kto panuje nad wszystkimi, nie będąc na tyle silnym,
żeby panować nad istotami, nad którym on panuje? Ale ta machina wojenna
została, jak się wydaje, użyta przez szatana do strzelania do ludzi w tym celu, aby
uważali pobożność i sprawiedliwe postępowanie za konieczność i aby oddalili się
od Boga w przekonaniu, że odwrotne postępowanie wypływa z tego samego
powodu, z konieczności, i żeby wcale nie unikali grzechów. Tak więc nie ma
przeznaczenia. Wymyślili je przyjaciele tej - tak głoszonej - prawdy.
Ktoś, kto jest skrupulatny w dociekaniach, nie mógłby w braku rozumu znaleźć
przyczyny faktu, że zwierzęta nie mogą nauczyć się tego, czego uczy się człowiek,
ani też twierdzić, że to nie rozum stanowi przyczynę niezliczonych poczynań
[216b] człowieka. A ilu ludzi przeznaczenie czyni głuchymi, niemymi, upośledzonymi umysłowo, niezgułami, jednostkami pozbawionymi zdolności. W czym więc
rozum pomógł temu, kto przyszedł na świat z łona matczynego jako niewidomy
i głuchy czy z innymi podobnymi ułomnościami? Czyż nie ustępuje on tylu zwierzętom w zapewnieniu sobie życia i w uczeniu się? Czy brak rozumu przeszkadza
w czymkolwiek pszczole, pająkowi, mrówce, jeśli wykonują one swobodnie to, co
wyznaczyła im natura? Jakąż przeszkodę dla innych zwierząt w spełnianiu ich
funkcji życiowych stanowi brak rozumu zamiast jego posiadania? Czy brak rozumu uniemożliwia łabędziowi czy piewikom wydawanie za pomocą skrzydeł melodyjnych dźwięków? A zatem przeznaczenie może w naturalny sposób stworzyć
ptaki i owady, dzięki którym powstaje muzyka. Dlaczego więc nie stworzyło
z nich także mówców i nauczycieli? Dlaczego my w przeciwieństwie do zwierząt
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nie potrafimy niczego bez uczenia się? A zwierzęta z powodu braku rozumu nie
mogą się nauczyć wszystkiego, co jest udziałem istot rozumnych. I dlaczego z powodu wspólnego im braku rozumu zwierzęta nie uczą się wzajemnie od siebie
tego, co jest właściwe każdemu z nich: żurawie tego, co umie łabędź, osły - tego,
co potrafią psy, pająk - tego, co robi pszczoła i tak jedno od drugiego? Tak więc
to nie z powodu braku rozumu wiedza ludzka jest niedostępna dla zwierząt, lecz
ze względu na odmienną naturę, którą dał im Stwórca. Jakaż więc gwiazda osiągnąwszy dany znak zodiaku stworzyła z ziemi zwierzęta dzikie i domowe, a z morza - istoty wodne? A dlaczego teraz nie dzieje się to samo? A przeznaczenie, które
wiedzie przedwcześnie zmarłych, dlaczego nie dało dziesięcioletniemu chłopcu
wyglądu starca albo twarzy okolonej pierwszym zarostem? I jeśli ustanowiło ono
granicę długości życia na sześćdziesiąt pięć lat21, a nieraz na czas dużo krótszy, to
dlaczego nigdy nie przedłużyło życia pięciokrotnie czy dziesięciokrotnie? Ale po
cóż mówię pięciokrotnie; nie przedłużyło go nawet trzykrotnie lub dwukrotnie!
Po tych wywodach autor przeszedł do określenia roku klimakterycznego22 oraz
innych terminów czy figur astrologicznych i dokładnie je objaśnił. Dodał nadto,
że jeśli wszystkie istoty żyjące zależą wyłącznie od biegu gwiazd i ich układów, to
dlaczego żadna gwiazda, żadna ich konfiguracja ani jakiekolwiek bliskie im ciało
niebieskie nigdy nie sprawiły, by muł został ojcem, a mulica - matką, mimo że
często parzą się one ze zwierzętami płodnymi. To właśnie natura burzy moc
przeznaczenia i panuje nad nim wszędzie, w całej rozciągłości czasu, w związkach
cielesnych, w różnych rodzajach brzemienności, w zmianach okresów życia i we
wszystkich dziedzinach zgodnych z [217a] naturą, w których przeznaczenie nie
może zmienić niczego. Dlaczego żaden osioł ani koń nie uciekają przed batem
człowieka, natomiast inne zwierzęta nie znoszą razów ze strony ludzi? A jeśli
nawet znoszą je rzadko, nie usuwa to trudność]. Dlaczego bowiem ogromna
większość zwierząt nie znosi tego? Co więcej, wśród istot żywych, które się bije,
zwierzęta są wolne od bicia, dopóki nie osiągną wieku dojrzałego. Bije się je
dopiero wówczas, gdy zaczną pracować nosząc ciężary, człowiek natomiast bierze
baty raczej wtedy, kiedy jest dzieckiem. Gdy czas uczyni go dorosłym, to albo
wcale się go nie bije, albo rzadko karci batogiem.
Dlaczego człowiek kastruje bobry, wieprze, koguty, mężczyzn, ogiery i jakiekolwiek inne stworzenie, a nóż rozstrzyga o ich bezpłodności czy płodności? Inne
zwierzęta, nie okaleczone, kpią sobie z konieczności pochodzącej od gwiazd. Jeśli
gwiazdy odbywają zawsze tę samą drogę, to dlaczego drzewa z obciętymi gałęziami puszczają nowe pędy, a ścięta trawa odrasta do dawnej lub jeszcze większej
wysokości? A jeśli zwierzę pozbawi się jakiejś części ciała: oka, nosa, palca, to
dlaczego nie pomoże mu przeznaczenie, by utracony członek odrósł? Tymczasem
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W rękopisach występuje cyfra heks (sześć), na sześćdziesiąt poprawił Scaliger. Jego
poprawkę przyjął R. Henry, wydawca Biblioteki Focjusza.
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Rok klimakteryczny, czyli „krytyczny", trudny do przekroczenia - jest to wiek, w którym liczba lat dzieli się przez siedem lub dziewięć, zwłaszcza rok czterdziesty dziewiąty lub
sześćdziesiąty trzeci.
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astrologowie przyjmują zasadę, że to przeznaczenie obdarza owe istoty tym,
czego ich przedtem pozbawiło, i że ten dar nie stanowi właściwości ich natury.
Dlatego też jaki obrót gwiazd, jaki ich układ dały nierozumnym zwierzętom
jedno, a istotom mającym rozum - drugie? Jaki to ruch przesądził wieprzom,
kogutom, kozom, wołom i innym podobnym do nich zwierzętom śmierć pod
nożem, podczas gdy większość innych zwierząt nie zna takiego haniebnego
końca? Co więcej, zabijano jednocześnie ogromną liczbę tych zwierząt i
składano w ofierze. Obecnie, po zarzuceniu bałwochwalstwa, już nie idzie ich
tyle pod nóż. A układ gwiazd - twierdzą astrologowie - wykonując niezmiennie
tę samą, jednakową drogę, zmienił los jednych zwierząt, nie zmienił natomiast
dawnego trybu życia drugich. I dalej, jeśli układ gwiazd dokonał niewielu
podobnych zmian - i to nie wszędzie i nie w większości wypadków - to nie ma
nic prostszego jak stwierdzenie, że jednostajny ruch gwiazd z konieczności
niezmienny zasługuje na potraktowanie go z drwiną. Na tym kończą się księga
piąta i rozdział czterdziesty trzeci23.
[217b] W szóstej księdze i czterdziestym czwartym rozdziale autor omawia
następującą kwestię. Jeśli przeznaczenie w swym biegu stworzyło z ziemi człowieka i inne istoty, to dlaczego teraz nie widać, żeby poza małżeństwem
wydawało na świat ludzi czy w ogóle jakiekolwiek inne - i to niezliczone
- gatunki istot żyjących? A jeśli i teraz wydaje niektóre z nich, na przykład
robaki i kilka im podobnych bezkręgowców, to dlaczego nie tworzy tak samo
tych wszystkich gatunków, które - jak pokazało - tworzyło od początku
istnienia ziemi? Jeśli gwiazdy w swym biegu na początku stworzyły z ziemi
ludzi, to dlaczego jednocześnie nie stworzyły ich; przecież dopiero w długi czas
potem wynaleziono dzięki myśleniu ludzkiemu sztukę budowania, tkactwo,
historię, geometrię, retorykę i niezliczoną liczbę innych umiejętności, które
ulegały ciągłemu rozwojowi. Jeśli nawet astrologowie mówią o rzeczach niezwykłych, mianowicie że ludzie w sposób cudowny wyszli z ziemi już mądrzy,
to jak mogli rodzić się ówcześni uczeni bez uprzedniegu uczenia się? Teraz
przecież uczeni osiągają wiedzę drogą znojnych trudów i długotrwałego wysiłku! Gdzież więc podział się ów dawny bieg gwiazd, który tworzył uczonych już
w momencie ich przyjścia na świat? Skąd się wziął ten, kto poprzez trudy
i wielki wysiłek prowadzi naprzód ludzi przychodzących na świat z wrodzoną
mądrością?
Cóż porabiał krwiożerczy Ares w owych czasach, kiedy jeszcze ludzie nie
wkładali zbroi przeciwko sobie? Gdzie był ruch gwiazd tworzący królów i
władców wówczas, gdy ludzie dopiero po upływie wielu pokoleń mieszkali we
wsiach i w ogóle nie znali pojęcia miasta i władzy? Dlaczego dawni ludzie żyli
i byli wynalazcami różnych umiejętności, a teraz wystarcza im to, co już
zostało wynalezione, i nie zamierzają pójść dalej? Jest rzeczą w pełni
oczywistą, że rozum dany
23

Henry słusznie zwraca uwagę (Photius, Bibliotheque, t. IV, s. 33, przyp. 1), że jest to
pierwsza wskazówka o repartycji dzieła Diodora.
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ludziom przez Boga odkrył wraz z upływem czasu, w wyniku pracy, ale
przede wszystkim przy pomocy Najwyższego, wszystko to, co jest potrzebne
do życia; później zaniechał dalszych czczych i wyczerpujących trudów wynalazczych.
Dlaczego jedne ludy tej samej rasy noszą włosy długie, inne natomiast je obcinają? Czemu to mężczyźni u jednych ludów poślubiają swoje matki, podczas gdy
u drugich uchodzi to za wstrętne? Ponadto dzieli ludy niezliczona liczba innych
różnic dotyczących praw, sposobu życia, obyczajów. A przecież żaden bieg
gwiazd nie obcina ludziom włosów ani nie zmusza do postępowania odmiennego
niż to, którego się nauczyli zgodnie ze swymi prawami. Taka jest treść niniejszego
rozdziału.
W kolejnym rozdziale autor porusza następujący problem. Jeśli zwolennicy
przeznaczenia uważaliby, że należy uciec się pod opiekę gwiazd zodiakalnych,
które tworzą gwiazdozbiory różnych znaków Zodiaku i planet i nie [218a] podlegają zgubnym wpływom, a nie pozostają ze sobą w zgodzie, lecz emanują, każda
w swojej sferze, sobie właściwe wpływy, to niech powiedzą nam, gdzie jest owa
niezachwiana stałość przeznaczenia! Wykazano bowiem, że każda gwiazda zodiakalna, jak twierdzą astrologowie, za pomocą własnej energii eliminuje wpływy
przeznaczenia. Jednakże nie wszystkie one mają ten sam obszar ziemi, jaki na
przykład należy do Persów czy Iberów24, do Łazów25 czy Rzymian26, czy to innych
ludów. Dlaczego więc dany lud porównany z innym posiada zupełnie odmienne
prawa, obyczaje i sposób życia? I dalej, dlaczego większość ludów, chociaż osiadła
w granicach swoich ziem, zmieniła własne obyczaje na rzymskie? Ale oto i trzeci
fakt. Naród żydowski przeniósł się do Egiptu i nie zmienił dziedzicznych praw
ojczystych. Kiedy powrócił z Egiptu, osiadł w Palestynie i Arabii, skąd wyparli go
orężem tubylcy oddający się bałwochwalstwu, i nie odstąpił od praw Mojżeszowych. A kiedy ten naród ujarzmiono i przesiedlono do Babilonu, rozproszył się
po całej ziemi i nie wyrzekł się swoich praw ojczystych. Żadna gwiazda zodiakalna
ani przeznaczenie nie zmusiły go do odrzucenia nakazów obrzezania i święcenia
szabatu.
Natomiast nasz lud, mam na myśli lud chrześcijański, powstał przed czterystu laty, szybko opanował zamieszkałą ziemię i oderwał wszystkie narody od
ich ojczystych obyczajów; sprawił, że przejęły one tryb życia zgodny z wiarą,
nie zmieniły ojczyzny, lecz pozostały każdy w swoim dawnym kraju zamieszkania. Co więcej, lud nasz osłabił i wystawił na pośmiewisko pradawne mniemania o wpływach gwiazd zodiakalnych na losy ludzkie. Siedziba, w której
przebywało bezsilne przeznaczenie, została obrócona wniwecz obwieszczeniem
prostych ludzi.
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Iberowie - patrz Cod. 64, przyp. 9.
Lazowie - lud zamieszkujący Lazykę patrz (Cod. 63 [24a]) w Kolchidzie (dziś. Gruzja)
na płn.-wsch. wybrzeżach Morza Czarnego; por. Cod 63 [25b].
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Rzymianie, tzn. Grecy bizantyńscy; por. Jurewicz, s. 13, 28.
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Niegdyś Asyryjczycy27 podbili świat, potem władał nim Babilon28, z kolei Medowie29 przejęli władzę, po nich nastąpili Persowie, później cała potęga przeszła
do Macedończyków. Wszystkie ludy jednak pozostały wierne własnym obyczajom. Rządzili nimi królowie, chociaż uznawały one jednego pana wspólnego dla
wszystkich. Teraz natomiast, jak wiara jest jedna, tak również sprawujący władzę
królewską jest jeden, a dla trzystu czy więcej ludów istnieje jedna wiara, jedna jest
też władza prawomocna, mianowicie Rzymian [218b]; obecnie przeznaczenie nikogo nie zmusi ani do bałwochwalstw, ani do poślubienia swej matki czy do
przyjęcia innych obyczajów, które nie tylko zróżnicowały rozmaite ludy, lecz
także przeciwstawiły je sobie i rozdzieliły jedne od drugich.
Niech więc powiedzą nam to astrologowie, dlaczego przeznaczenie, powodujące zmiany religii i wierzeń, nigdy nie miało tyle siły, by zmienić wszystko! Nigdy
bowiem nie widziano, by nakłoniło ono czy zmusiło kogokolwiek, żeby zapragnął
biedy, choroby, niewoli, karcenia, zniewagi czy wielu tego rodzaju nieszczęść. Jak
natura okazała się wszędzie silniejsza od wpływów przeznaczenia, tak rozum zachowując godnie swoją wolność okazuje się w samodzielnym postępowaniu silniejszy od owych bajdurzeń. Lecz jeśli bogobojność i bezbożność wypływają
z przeznaczenia, to niech astrologowie powiedzą nam, jakie to przeznaczenie
czyni stoika, jakie epikurejczyka, a jakie platonika! Jakie pobudza do oddawania
czci Dionizosowi, Demetrze, Selenie, Heliosowi30, jakie daje Egipcjaninowi impuls
do wyznawania kultu byka, psa czy kota? Jakie znowu tworzy manichejczyka31
czy walentyniana32? Jeśli astrologowie nie potrafią tego powiedzieć, to nie mogą
okazywać chełpliwości. Od nas więc zależy, a nie jest dziełem przeznaczenia, czy
wyznajemy taką czy inną religię. Jeśli zatem tak jest, to tak samo ma się rzecz
z prostym wyznawaniem religii czy jej niewyznawaniem, z części bowiem składa
się całość.
Jakże nie jest całkowitą niedorzecznością twierdzenie, że człowiek staje się niegodziwy pod wpływem przeznaczenia i z tejże przyczyny nienawidzi się go za jego
podłość? I tak samo: że dzięki przeznaczeniu jest dobry i podziwia się go za jego
dobroć? I że zostaje cudzołożnikiem czy mordercą, zmuszony przez nie do popełniania złych uczynków i ponoszenia za to kary? Czy nie jest nonsensem myśl,
27

Asyryjczycy - mieszkańcy Asyrii (dziś. płn. Irak), państwa w płn. Mezapotamii graniczącego m.in. z Media i Babilonią.
28
Babilon (hebr. Babel, co znaczy Brama Boga) - miasto nad Eufratem, stolica Babilonii,
kraju położonego w dolnym biegu Tygrysu i Eufratu.
29
Medowie - mieszkańcy Medii, państwa położonego na wsch. od Asyrii, na terytorium
dziś. płn.-zach. Iranu; w 552 r. przed Chr. podbił je Cyrus II i przyłączył do Persji.
30
Dionizos (tac. Bacchus) - bóg wina i odradzającej się przyrody; Demeter (łac. Ceres)
- bogini roli i urodzaju; Selena (łac. Luna) - bogini Księżyca; Helios (łac. Sol) - bóg Słońca,
brat Seleny.
31
Manichejczyk - wyznawca herezji Manesa, patrz Cod. 85 przyp. 1.
32
Walentynian - zwolennik herezji Walentyna (ok. 100 - ok. 165), patrz Cod. 120
przyp. 3.
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że przeznaczenie ustanawia prawodawców, karze winnych, a drugich wbrew ich
woli popycha do grzechów i nieprawości, których widzi się w życiu mnóstwo? Jeśli
uczynki zależą od nas, my także za nie odpowiadamy, jeśli natomiast władza
należy do przeznaczenia, to na potępienie zasługuje ono lub ten, kto je stworzył.
Tak więc nauka o przeznaczeniu pod każdym względem jest bezbożna i sprzeczna
w sobie, pominąwszy już jej niespójność. Na tym też kończą się szósta księga
i czterdziesty piąty rozdział.
W księdze siódmej autor przedstawia pewną trudność wysuniętą przez astrologów i daje jej rozwiązanie. Zapytują oni, powiada, skąd [219a] pochodzi zło,
jeśli nie od przeznaczenia. Odpowiada im: jeśli chcecie dowiedzieć się, skąd się
bierze zło, jakie wyrządzamy jeden drugiemu, patrzcie na tych, którzy je czynią;
innej przyczyny szukacie na próżno. Jeśli natomiast chodzi o zło, którego my
doznajemy wbrew naszej woli, to i tu nasuwa się oczywiste rozwiązanie. Zmąciliśmy życie nawałnicą wszelkiego rodzaju nieprawości, robimy to, czego Bóg nie
znosi i przed czym przestrzega; z tego właśnie powodu doświadczamy tego, czego
nie chcemy, abyśmy już dłużej nie dali się przywodzić do upadku.
Czy byłoby potrzebne to, żebyśmy żyli zobowiązani do zdania rachunku z naszych uczynków, zażywając szczęścia po to, by Bóg pozostawał bardziej nam
nieznany i żebyśmy dali się z jeszcze większym zapałem ponosić namiętnościom?
A jeśliby Bóg nas zmuszał do popełniania nieprawości za pośrednictwem przeznaczenia, to dlaczego mimo to karze się nas jako grzeszników? Istnieje przecież
- co jest oczywiste - różnica między przyzwoleniem każdemu na korzystanie
z wolnej woli czy pozostawieniem możliwości wyboru tego, czego chce, a zmuszaniem do wyrządzania zła.
Jak więc powiada autor, przyszło wam, astrologom, nie znającym głębi zamiarów Bożych na myśl uciec się do fikcji, jaką jest przeznaczenie? A ponieważ
pełzacie po ziemi, nie wznieśliście się do poziomu twórcy wyroków, daliście się
przywiązać do gwiazd, księżyca i słońca jako przyczyn waszych uczynków. Opowiadacie rzeczy nieprawdopodobne, że czyny, jakich dokonujemy i których rezultaty sami widzimy, nie są nasze. Twierdzicie fałszywie, że tego, co robią gwiazdy,
nie można zobaczyć i że to jest dziełem gwiazd. A mnie, mówi, piszącego te słowa,
przeznaczenie zmusiło, waszym zdaniem, do pisania refutacji przeciwko temuż
przeznaczeniu, chociaż w tej sytuacji napastuje ono samo siebie bardziej niż ci,
którzy je zwalczają od zewnątrz.
Jaki zresztą pożytek płynie z wiedzy, czego się należy spodziewać od przeznaczenia? Jeśli bowiem znawcy mogą uniknąć tego, co ono uprzędło, to przepowiadanie jest pustym słowem, gdyż rzeczy zależne od nas są silniejsze od przeznaczenia, zwłaszcza że ludzie, którzy poznali istotę przeznaczenia, będą mogli łatwo
zerwać łączące ich z nim więzy. Ci ludzie, znający lepiej od innych zamiary przeznaczenia, nie dopuszczą, by spełniła się na nich jego groźba. Autor twierdzi
również, że samo uniknięcie groźby, kiedy się ją zna, nie pozostaje bez udziału
przeznaczenia. Tak więc przeznaczenie dzieli się na przeciwstawne sobie części.
Jedna jego część przepowiada przyszłość, druga natomiast kpi sobie z tej przepowiedni. Czy może być coś bardziej śmiesznego? I z drugiej strony rzecz miałaby się
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wręcz przeciwnie: niesprawiedliwość i nierówność byłyby wielkie. Dlaczego bowiem przeznaczenie nie nakłoniło wszystkich ludzi do osiągnięcia wiedzy o nim,
aby wszyscy mogli się uwolnić od tak wielkich nieszczęść? A jeśli nie można się
uwolnić od niego nawet wówczas, gdy się je zna, to po co szukać tej wiedzy na
próżno, zawczasu dręczyć się troskami czy chłostać się przed samą chłostą [219b]
i przed śmiercią ponosić karę większą, niż ponoszą zmarli.
Dla wszystkich jest oczywiste to, że zwolennik przeznaczenia odmawia sprawiedliwym prawa do pochwał i wieńców, niesłusznie głosi dla złych karę i zdanie
należnego rachunku. Jeśli bowiem jedni i drudzy z konieczności przystępują do
zrobienia tego, co robią, to nie powinno być mowy o nagrodzie ani o wymierzeniu
kary za występek. Jakże nie byłoby w ogóle zakłócenia i upadku w naszym życiu
wtedy, gdyby się powszechnie wychwalało zgoła bezwstydny język skierowany
przeciw Bogu? Nie wystarcza już, że zmusza się tych nieszczęsnych do złych myśli,
słów i uczynków? Przeciwnie, zamiast należnego im współczucia obarcza się ich
nienawiścią i karą.
Jeśli ktoś powie, że nie naszą jest sprawą wiedzieć, dlaczego Bóg stworzył dla
nas tego rodzaju przeznaczenie, to pozornie tylko zachowuje umiar w swych
poglądach. W rzeczywistości akceptuje bezbożność i w swym pozornym umiarkowaniu staje się jeszcze bardziej bezbożny. To, że przeznaczenie jest dobre,
a nam tylko wydaje się złe, wynika również z przeznaczenia. Kiedy uważani
fałszywe przeznaczenie za niefałszywe, nie popełniam błędu. Popełnia go ten, kto
ustalił taki osąd w naszych myślach za pośrednictwem przeznaczenia. Jeśli błąd
jest mój, sfera osądów pozostaje poza wpływem przeznaczenia, jak słowo i czyn,
które im towarzyszą; przeznaczenie pozostaje tu bezsilne.
Prawdziwe zatem umiarkowanie i przezorność przejawiają się nie w wyobrażaniu sobie złego przeznaczenia, by z kolei pozostawić Bogu znajomość zła, i nie
w mówieniu, że to ten sam Bóg popycha do zła oraz zsyła karę na tych, których
do tego skłonił za pośrednictwem przeznaczenia. Takie mówienie nie jest cechą
człowieka umiarkowanego, lecz takiego, który pod maską pokory popełnia ciężki
błąd. Lud prawdziwie pobożny nie znieważa Boga pod pozorem oddawania Mu
czci, nie pozbawia Go dobroci przyznając Mu możność wyrządzania zła. Moc
Boża nie czyni źle, nie tworzy zabójcy i go później nie karze, ale też nie przeszkadza człowiekowi w jego upadku, choć nie zmusza go do nieposłuszeństwa, by
potem ukarać nieposłusznego. Takie postępowanie nie przystoi Bogu i żadne
prawdziwie pobożne rozumowanie nie zaakceptuje go. Dostrzegamy to, co przystoi Bogu, przyznajemy Mu, że ogarnia całkowicie wszystko, co się dzieje na
świecie, i nie dążymy do zrozumienia tego, ponieważ wiemy, że nie zrozumiemy.
Znamy prawdziwą moc Bożą. Polega ona na tym, że się nie poddaje ludziom
złym i że używa swej dobroci na rzecz istot, które stworzyła. Widzimy i to:
w czasie igrzysk cyrkowych pobudza się byki do walki rozjątrzając je, a jeśli nie
okazują chęci do walki, wpadają w gniew [220a] ich właściciele. Gwiazdy w swym
biegu odpłacają się śmiercią ludziom posłusznym ich wpływom, my natomiast
karcimy niewolników, gdy są krnąbrni, a cenimy ich, gdy nam ulegają. Przeznaczenie zmuszające do tego rodzaju myśli i czynów powoduje upadki, skazuje
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na kary sobie posłusznych. Zdarza się, że robi z nas sprawiedliwych wobec poddanych, samo zaś nie wstydzi się postępować w stosunku do nas w najwyższym
stopniu niesprawiedliwie. Czy tego rodzaju przekonania nie są krańcowym szaleństwem? Takie oto kwestie zawiera czterdziesty piąty rozdział.
W rozdziale czterdziestym szóstym autor powiada, że ludzie opętani wiarą
w horoskopy podporządkowują jej nawet Demiurga wszechświata. Twierdzą bowiem, że jak sprawiedliwe postępowanie wypływa z przeznaczenia, tak też od
niego zależy to, że modlitwa jest wysłuchiwana, że się jest wypełnionym obecnością Boga i uznanym za godnego objawień Bożych. Ludzie mający czelność tak
mówić ukazują Boga jako sługę przeznaczenia i dobroczyńcę tych, którym ono
w swym biegu pozwoliło zaznać szczęścia. Gdzie może być coś bardziej bezbożnego czy niegodziwego? Jeśli natomiast odmawiają przeznaczeniu takiego działania, odcinają je od największego dobra i przypisują mu władzę jedynie nad złem.
Ale długi czas pokazał, jak ogromnie wielu ludzi przeszło z życia cnotliwego do
występnego; tak oto znowu przeznaczenie staje się Panem ludzi, nad którymi nie
panowało, kiedy zmieniało dobrych w złych. W ten sposób hipoteza o przeznaczeniu niszczy i wprawia w zamieszanie wszystko, ale przede wszystkim przewraca
i obala sama siebie.
W następnym rozdziale (to znaczy czterdziestym siódmym) autor powiada, że
niektórzy filozofowie greccy33 przemyśleli poruszane tu problemy, przerazili się
tak fikcyjnego pojęcia przeznaczenia i wyśmiali je. Mimo to nie inaczej niż zwolennicy przeznaczenia wierzyli, że niebo jest kuliste i nie myśleli odmiennie od nich
o zestawie znaków zodiaku i o ruchu planet. Jakiż więc był sposób ich myślenia,
skoro dopuszczali jedno, a nie przyjmowali drugiego? Uważali, że dla wszystkiego, co się dzieje na ziemi i na morzu, w powietrzu i w innych sferach przyrody,
gwiazdy w swym biegu są zapowiedzią-zwiastunem, ale nie przyczyną konieczną
i sprawczą; odsłaniają one przyszłość jakby sztuką wróżenia, wieszczenia z lotu
ptaków i innych tego rodzaju przepowiedni. I nie dlatego przyszłe wydarzenia się
realizują, ponieważ one je zapowiadają, lecz dlatego je zapowiadają, ponieważ
mają one się spełnić. I nie z konieczności płynącej z przeznaczenia następują
wydarzenia ziemskie; jest ono tylko zwiastunem rzeczy przyszłych. Lecz ci, którzy
tak [220b] myślą nawet po odrzuceniu wielkiego błędu astronomów, nie doszli do
jądra prawdy. Na tym kończy się księga siódma.
Księga ósma zaczynająca się od czterdziestego ósmego rozdziału opowiada, że
istnieją dwa nieba. Jedno znajduje się ponad niebem widzialnym; powstało ono
równocześnie z ziemią. Drugie - to niebo widzialne. Pierwsze z nich pełni funkcję
dachu, drugie jest również dachem, lecz w stosunku do ziemi, oraz stanowi podstawę i fundament nieba wyższego. Ziemia jest jedna. Do sił wyższych należą sfera
niebieska i sfera podniebna przeznaczona dla istot widzialnych. Niebo nie jest
kulą, lecz sklepieniem w kształcie namiotu34. Pogląd ten wspiera autor, jak mu się
33

Autor ma na myśli filozofów starogreckich zwalczających ideę Przeznaczenia, tzw.
przedsokratyków żyjących przed 400 r. przed Chr.
34
Por. Cod. 36 [7b].
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wydaje, świadectwami z Pisma Świętego35, dotyczącymi nie tylko owego kształtu,
lecz także zachodu i wschodu słońca. Autor wyjaśnia przyczyny różnicy w długości dni i nocy oraz zajmuje się innymi wybranymi zagadnieniami, które - jak mi
się wydaje nie zasługują tu na wzmiankę, mimo że wiążą się ze słowami świętymi. Na podstawie tego, co pisze, wypływa wniosek, że można by uznać autora za
człowieka prawdziwie wierzącego; nie powie się jednak równie dobrze o dokładności jego wywodów, w których przytacza świadectwo Pisma Świętego.
Następnie przechodzi do czterdziestego dziewiątego rozdziału i słusznie wynosi
w pochwałach prawa naszego Pisma Świętego, napomnienia w nim zawarte i wielką tajemnicę naszego zbawienia. W omawianym rozdziale umiejętnie atakuje astrologię za pomocą słów Bożych też zaczerpniętych z Pisma.
Przechodząc z kolei do rozdziału pięćdziesiątego zwalcza z nie mniejszą siłą ten
błąd astrologów. Powiada między innymi, że jeśli jakaś przepowiednia astrologów, jak mniemają, sprawdzi się, to nie z ich powodu. Urzeczywistniało się bowiem wiele myśli, które również nas nurtowało. Myśleliśmy przedtem o
sprawie już rozpoczętej lub mającej się zacząć i potem stwierdziliśmy, że
przybrała ona taki początek i taki koniec, jakich się spodziewaliśmy. Z tego
powodu nie przypisujemy sobie jednak daru wieszczenia, lecz uznajemy, że
sprawa doszła do pomyślnego końca w wyniku szczęśliwego zbiegu okoliczności
czy dzięki naszemu wyczuciu. Jeśli bowiem astrologowie przepowiedzieli coś
niezwykłego w życiu ludzkim i jeśli ta niezwykłość wydarzyła się nie twierdzę,
że często, lecz tylko raz zdziwienie jest zrozumiałe, jeśli natomiast wygląda na
to, że przepowiadają oni coś, co się zwykle i często zdarza, to cóż w tym
dziwnego, że osiągają swój cel? Nietrudno przecież omylić się człowiekowi,
który wypowiada mnóstwo słów; bardziej dziwne [221 a] jest to, że tego rodzaju
ludzie mylą się za każdym razem. Jeśli astrologom pomagają demony, a
przychodzą im z pomocą skutecznie, i jeśli pozyskują je oni dla wzmocnienia
swojego daru przepowiadania przyszłości, to byłbym mniej zakłopotany wówczas,
gdyby odnosili sukcesy, a pozostawałbym bardziej bezradny, gdyby im się to nie
udawało. Demony współdziałają z nimi, ponieważ znają oni pisma
astrologiczne i stosują całą swą moc, żeby błąd wiary w przeznaczenie utkwił
głęboko w tych, którzy weń wierzą, i żeby ich nakłonić do całkowitego
lekceważenia Boga. Księgi astrologiczne przepowiadają bogactwo i biedę, i
wszystko, co się zdarza w życiu; w tych kwestiach nie jest trudno o współdziałanie
z demonami. Przecież my także, jeśli chcemy, możemy sobie rozporządzać nimi w wielu sprawach, czy to nakłaniając je, czy to zwodząc, czy też zmuszając do czegokolwiek. Ród demonów posiada w swej mocy grzeszników, wiedzie i ciągnie pozyskanych tam, gdzie chce. Demony pragną związać nasze życie
z oszustwami astrologów, abyśmy widząc wydarzenia odpowiadające
astrologom nie widzieli jednocześnie ludzi, którzy są sprawcami tych wydarzeń;
ludzie zwie35

Księga Izajasza (40,22): o wielkości Boga „Ten, co mieszka nad kręgiem ziemi... On
rozciągnął niebiosa jak tkaninę i rozpiął je jak namiot mieszkalny" (cytat z Biblii według
najnowszego przekładu Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu, Poznań-Warszawa
1982, wyd. III, Pallottinum).
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dzeni ruchem gwiazd popadają w błąd, przestają troszczyć się o pobożność i sprawiedliwość, ześlizgują się w przepaść bezbożnictwa.
Już tylko sam brak orientacji ludzkiej, że omówione knowanie jest skierowane
przeciw ludziom, może być sprawą demonów, z którymi współdziałają grzech
i bezbożność, przeszkadzając człowiekowi w jednoczesnym zrozumieniu ich podstępu i głębi sądów Bożych. Jakże zatem bóstwo ujawni czy to zasadzki
demonów, czy ich własne zamiary, ludziom, którzy usiłują lekceważyć jego
nakazy? Istotnie, robimy coś, chociaż wiemy, że jest to niesprawiedliwe, nie
dążymy do tego, co uważamy za godne pochwał. A jak mamy się nauczyć
rzeczy nam nie znanych? Postępujesz tak, jak się nauczyłeś, dzięki cnocie
pozyskałeś to, że jesteś godny nauczyć się więcej, niż wiesz. Zdziw się, że nie
mogłeś nauczyć się lepiej niż doskonale! Jeśli kipisz namiętnościami i nie
zważasz na Boga, jak poznasz Jego plany czy zamiar demonów wobec ciebie?
Jak demony nie miałyby łatwo owładnąć tym, o którego bóstwo nie prowadzi
walki? One przyciągają takich ludzi ku przepowiedniom zawartym w księgach
astrologów, aby utwierdzić ich w błędnej wierze w przeznaczenie i odsunąć
dalej od Boga.
Gdybyśmy jednak mieli w sobie taką gorliwość do dobra, jaką żywimy do zła,
to byśmy wiedzieli, jaką [221 b] godnością obdarzył nas Bóg i jaką siłą rozporządzamy przeciw demonom. Bóg jest wszędzie, a jest jeszcze bliżej tych,
którzy kochają Go przez swoje uczynki. Tam, gdzie się znajduje Bóg, czyjej
uwadze może ujść zasadzka lub raczej kto w ogóle ma ją zgotować?
Po tych wywodach autor ponownie uzbraja się w słowa z Pisma Świętego do
walki z wiarą w przeznaczenie. Napomina ludzi, by odwrócili się od tego
błędu. Słowo, według którego Bóg stworzył słońce, księżyc i gwiazdy jako znaki,
określające pory roku i lata36, - powiada - oznajmia wydarzenia, jakie zaszły za
Jozuego37, syna Nuna, za króla Ezechiasza38 i w czasie Męki Pańskiej39.
Tak omówił powyższą tematykę w rozdziale pięćdziesiątym, po czym przeszedł
do pięćdziesiątego pierwszego. Obala w nim argumenty zwolenników
Bardesanesa; ci stwarzają pozory, że uznają Proroków, uniezależniają dusze od
przeznaczenia, uznają je za wolne, natomiast ciało poddają władzy
przeznaczenia, ponieważ według nich bogactwo, bieda, choroba, zdrowie, życie,
śmierć i wszystko, co nie zależy od nas, jest dziełem przeznaczenia. Jeśli,
według Izajasza40, astrologowie
36

Księga Rodzaju 1,14.
Księga Jozuego (10,13): „I zatrzymało się słońce, i stanął księżyc..."
38
Druga Księga Królewska (20,11): ,,...a Ten przesunął cień na stopniach zegara Achaza
- po których opadał równocześnie ze słońcem - o dziesięć stopni"; Księga izajasza (38,8):
,,Oto ja cofnę cień (wskazówki zegara) o dziesięć stopni..."
39
Ewangelia według św. Mateusza (27,45): „Od godziny szóstej mrok ogarnął całą ziemię..."; por. Ewangelia według św.. Marka 15,33; Ewangelia według św. Łukasza 23,44.
40
Księga Izajasza (47,12-15): „Trwajże przy twoich zaklęciach i przy mnogich twych
czarach, którymi się próżno trudzisz od swej młodości... Niechaj się stawią ci opisywacze
nieba, którzy badają gwiazdy, przepowiadają na każdy miesiąc, co ma się z tobą wydarzyć...
Takimi będą dla ciebie twoi czarownicy, z którymi się próżno trudzisz od młodości..."
37
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obserwujący niebo nie znają przyszłości, a według Jeremiasza41, trud ich jest próżny, to jak ci zwolennicy Bardesanesa mogą z jednej strony twierdzić, że uznają
Proroków, a z drugiej czynić ciało niewolnikiem przeznaczenia? Bóg przecież
zesłał na Żydów tyle gróźb, cierpień, ale też tyle dobrodziejstw; za pośrednictwem
Izajasza ogłosił, że astrologowie nic o tym nie wiedzieli.
Jak więc jest to możliwe, że ktoś słucha Proroków i jednocześnie przyznaje
przeznaczeniu moc złego lub dobrego traktowania ciał i przyjmuje, że
zagorzali zwolennicy wiary w przeznaczenie odsłaniają przyszłość? A może
zwolennicy Bardesanesa w tym szale uważają, że przeznaczenie udziela dobra
ludziom dobrym, a zła - złym; i że bóstwo pozostaje na jego usługach? I jak
dusze nie mają być poddane przeznaczeniu, jeśli Bóg, Stwórca wszystkiego,
współdziała z nim i robi się sługą jego nakazów? I jeśli to, czym zarządzają
aniołowie i prorocy, i czyny, których dokonał Pan nasz Jezus Chrystus, kiedy
objawił się w postaci cielesnej i uzdrowił dziesiątki tysięcy ciał ludzkich, nie
były kiedyś dziełem przeznaczenia, to jak mogą oni myśleć i mówić, że
przeznaczenie panuje nad ciałem? Istotnie, odrzucają jako kłamstwo to, że Bóg
grozi ludziom nieposłusznym i sprzyja posłusznym, albo uważają, że jeśli
pierwsze jest prawdą, to drugie jest wymysłem.
Pomijając kwestie już omówione, jak [222a] to jest możliwe, żeby ciało podlegało przeznaczeniu, a dusza pozostawała niezależna od Niego? Jeśli bowiem od
przeznaczenia zależy znalezienie skarbu, kupno domu, nabycie innych dóbr materialnych, karanie ladacznic i gachów, to dusza z konieczności dąży do znalezienia
skarbu, do nabycia umiejętności budowania, by wznieść dom, sztuki tkackiej,
żeby mieć ubranie. Co więcej, dusza musi poddać się kobiecie, aby ciało miało
te doznania, jakie mu wyznaczyło przeznaczenie, musi też być popychana do
zbrodni, gdyż przeznaczenie skazuje na śmierć; podobnie dzieje się z innymi
rzeczami. Nie zajdzie żadna czynność cielesna, jeśli dusza na to nie przyzwoli i
nie dołączy się do tego. Tak więc uczniowie Bardesanesa powinni albo
podporządkować duszę przeznaczeniu, albo - jeśli nie mają na to odwagi głosić, że ciało jest od niej niezależne. Tak kończy się rozdział czterdziesty
drugi.
W następnym autor obala krańcową bezbożność tych, którzy mają czelność
podporządkować przeznaczeniu Pana naszego Jezusa Chrystusa z powodu ukazania się gwiazdy42. Umiejętnie i mądrze kończy z tym obłędem za pomocą licznych
argumentów, zadając wiele ran jego zwolennikom. Udowadnia, że gwiazda, która
się ukazała, nie była jedną z wielu na niebie, lecz stanowiła moc Bożą
wyobrażoną w postaci gwiazdy zwiastującej narodziny naszego wspólnego
Pana. Magowie, powiada, dowiedzieli się od Chaldejczyków, że gwiazda będzie
zapowiedzią narodzin w ciele naszego wspólnego Zbawiciela. Tę przepowiednię
przekazał im, jako uprawiającym tę samą co on sztukę, ów sławny Balaam43,
który, nieświadomie,
41

Księga Jeremiasza (10,2-3): „... ani nie obawiajcie się znaków niebieskich, mimo że
obawiają się ich narody. Albowiem to, co wzbudza lęk u narodów, jest niczym, jako że
jest drewnem wyrąbanym, obrobionym dłutem, rękami rzeźbiarza".
42
Ewangelia według św. Mateusza (2,2 i 9): „Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę". „A oto
gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się...".
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zamiast przekląć Izraela pobłogosławił go i swym błogosławieństwem objął również przyszłe narodziny Króla44 i gwiazdę-zwiastuna tych narodzin. Po narodzeniu Pan objawił się Persom przed innymi narodami ukazując, że łaska i
zbawienie płynące dzięki Niemu obejmują także i tych spośród Magów45 i
czarnoksiężników, którzy tego chcą.
Doprowadziwszy do końca te i inne tego rodzaju tematy, autor zamieszcza
w ostatnim rozdziale streszczenie całości i na tym zamyka pięćdziesiąty trzeci
rozdział ósmej księgi.
Styl dzieła jest czysty i jasny, w argumentach i sposobie rozumowania autor
pozostaje takim, jak to pokazaliśmy szczegółowo w wyborze jego pism.
224 [222b]
Przeczytaliśmy dzieło historyczne Memnona1 od księgi dziewiątej do szesnastej.
Wykład ten ma na celu opisanie dziejów Heraklei Pontyjskiej2 oraz opowiedzenie
o byłych władcach w tym mieście, ich czynach i charakterach, o sposobie życia
innych mieszkańców miasta, urzędach, jakie tam były, i o wszystkich innych
sprawach związanych z wyżej wymienionymi.
Klearch3, według relacji autora, pierwszy dążył do jedynowładztwa w mieście.
Nie wykazywał braków w kulturze filozoficznej, był nawet jednym z grona słuchaczy Platona, przez cztery lata uczył się u retora Izokratesa. Mimo to postępował
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Balaam - syn Beora, wróżbita, zamiast rzucić na polecenie Balaka, króla Moabitów,
przekleństwo na Izraelitów podczas ich wędrówki z Kanaan do Moabu za sprawą Boga
pobłogosławił ich (Księga Liczb 22,5-24); por. St. Łach [w:] EK, t. I, kol. 1272-1273.
44
O mesjańskim proroctwie Balaama o wschodzącej gwieździe z Jakuba: Księga Liczb
24,17; por. Ewangelia według św. Mateusza 2,2.
45
Magowie -jedno z sześciu plemion Medów, por. Herodot Dzieje 7,37; 1,101; tworzyli
najprawdopodobniej kastę kapłanów, zajmowali się astronomią, astrologią, wróżbami,
przepowiedniami, znani byli z tych umiejętności na całym Wschodzie (por. Księga Jeremiasza 39,13).
1
Memnon z Heraklei - historyk ze schyłku I w. po Chr., autor Dziejów swego ojczystego
miasta, znanych jedynie z omawianego streszczenia Focjusza, obejmującego księgi 9-16
jednego tomu i przez niego tylko zreferowane. Zamykają się one w latach 364/363 (początki
tyranii w Heraklei) - 47 przed Chr. (powrót Cezara ze Wschodu do Rzymu). Wydania: FGH
III B, s. 336-368, komentarz tamże, III B. 434., s. 267-283; FHG, III, s. 525-558; przekład
rosyjski (z objaśnieniami): V. P. Dzagurova, Vestnik Devnej Istorii XXXV (1951), s.
287-316; Sinko, t. III, cz. 1, s. 190.
2
Herakleja Pontyjska (gr. Herakleia Pontike, dziś. Eregli w Turcji) - miasto w Bitynii
nad Morzem Czarnym, założone w VI w. przed Chr. przez kolonistów z Megary i Beocji
(por. FGH, I, s. 215 n.), patrz przyp. 183,
3
Klearch (ur. ok. 390 r. przed Chr.) - uczeń Izokratesa (Cod. 61 przyp. 11) i Platona
(Cod. 37 przyp. 4), od 364/363, po zlikwidowaniu rządów oligarchicznych, jedynowładca
Heraklei; po dwunastu latach panowania zginął zamordowany przez spiskowców 353/352 r.
przed Chr : por. C. Mosse, Revue Philosophique, Paris, 152 (1962), s. 6 nn.
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z poddanymi surowo i bezwzględnie, jak nikt inny. Doszedł do takiego szczytu
zarozumialstwa, że sam ogłosił się synem Zeusa4. Nie podobał mu się normalny
wygląd twarzy ubarwionej naturalnymi kolorami, malował się coraz to innymi
farbami, by patrzącym nań wydawało się, że jest lśniący i czerwony. Zmieniał
też szaty dla podkreślenia swojego okrucieństwa lub łagodności i żeby sprawiać
wrażenie bardziej okrutnego lub bardziej łagodnego.
Nie tylko zresztą w tym przejawiał się jego zły charakter. Był człowiekiem
niewdzięcznym nawet wobec swoich dobroczyńców, gwałtownym we
wszystkich poczynaniach i niezwykle zuchwałym w postępowaniu. Ten
morderca przejawiał wielką pomysłowość w stosunku do ludzi, na których
potajemnie godził. Nagabywał nie tylko rodaków, lecz także cudzoziemców,
jeśli już uknuł przeciwko nim coś wrogiego. A jednak kazał założyć bibliotekę,
wyprzedzając tych wszystkich, których imiona rozsławiono.
Knuto przeciw niemu spiski liczne i częste z powodu okrucieństwa, nienawiści
i pogardy, jakie żywił wobec ludzi, lecz wychodził z nich obronną ręką. Dawno
temu, nie szczędząc dużego trudu, Chion5, syn Matrisa, człowiek wielkoduszny
i bliski Klearchowi przez związki krwi, Leon6 i Euksen7 z niemałą grupą innych
zawiązali spisek, by zadać Klearchowi ostateczny cios; zginął w męczarniach od
ciężkiej rany.
Tyran składał ofiary publiczne, Chion i pozostali spiskowcy uznali to za właściwą chwilę do przejścia do czynu. Ręką Chiona wbili swemu wspólnemu wrogowi sztylet pod żebro. Klearch zmarł dwa dni później w wyniku ogromnych bezustannych cierpień. Prześladowały go nadto chmary zjaw (były to duchy jego
ofiar, które skazał na okrutną śmierć). Żył pięćdziesiąt osiem lat, jako tyran
panował przez lat dwanaście. W Persji sprawował wówczas rządy Artakserkses8,
później odziedziczył je [223a] po ojcu Ochos9. Do nich to Klearch za życia często
wysyłał posłów. Ofiarami tyrana byli niemal wszyscy. Jedni padli po ciosami
straży przybocznej, w chwili ataku broniąc się mężnie, inni, uwięziem, stracili
życie po przejściu okrutnych mąk.
Władzę przejął brat tyrana, Satyr10, pozostawiony przy życiu jako wychowawca
jego synów, Tymoteusza i Dionizjusza. W okrucieństwie przeszedł nie tylko
Klearcha, lecz także wszystkich innych samowładców. Nie tylko bowiem
wywarł ze4

Wspomina o tym autor Epitoma Historiarum Philipicarum Pompei Trogi, (tłum. I.
Lewandowski, Warszawa) Marek Juniusz Justynus (XVI/5): obliviscitur se hominem:
interdum lovis se filium dicit.
5
Chion, patrz Natrop [w:] R.E., t. III (1899), kol. 2283-2284.
6
Leon lub Leonides, patrz Natrop, tamże.
7
Euksen (gr. Eńksenos) [w:] R.E. t. VI (1909), kol. 1538.
8
Artakserkes II Mnemon - patrz Cod. 72 przyp. 1.
9
Ochos - przydomek Artakserksesa III, patrz Cod. 91 przyp. 39.
10
Satyr (gr. Satyros) sprawował władzę w latach 353/352 - 346/345 przed Chr., z innych
źródeł nie znany.
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mstę na spiskujących przeciw bratu, skazał na męczeńską śmierć nawet ich
dzieci, które wcale nie były świadome działań rodziców; nadto wymierzał wielu
niewinnym takie kary, jakie stosuje się wobec morderców.
Temu człowiekowi w ogóle nie były dostępne nauki filozoficzne i jakiekolwiek
inne gałęzie nauki wyzwolonej. Miał umysł skłonny wyłącznie do zbrodni. Nie
chciał poznawać niczego, co dotyczy człowieka ani co należy do kultury; nie
nadawał się do tego od urodzenia. Wręcz przeciwnie, był pod każdym
względem najgorszy, chociaż z czasem mógł się nasycić morderstwami i krwią
współplemieńców.
Chcąc zachować dla synów brata władzę w stanie nienaruszonym, posunął
troskę o nich tak dalece, że w obcowaniu z żoną, którą wówczas bardzo kochał,
nie odważył się na spłodzenie dziecka. Imał się wszelkich sposobów, by nie mieć
potomstwa i aby w ogóle nie pozostawić po sobie kogoś, kto by w przyszłości
czyhał na bratanków.
Jeszcze za życia, nękany już starością, przekazał władzę starszemu bratankowi
Tymoteuszowi11. Niedługo potem spadła nań nieuleczalna choroba. Między
członkiem a moszną wytworzył się guz, powiększał się i postępował ku wnętrznościom powodując ostry ból. W wyniku choroby zaczęły wypływać z otwartych
ran w ciele wodniste wydzieliny; zionęły one tak niesamowitym i nieznośnym
smrodem, że ani domownicy, ani lekarze nie mogli znieść cuchnącego i
niewyobrażalnego fetoru gnijącego ciała. Ustawiczne silne bóle nękały cały
organizm, doprowadzały chorego do ciągłej bezsenności i drgawek, aż w końcu
choroba opanowała wnętrzności i położyła kres jego życiu.
On, jak Klearch, na łożu śmierci wywoływał wśród patrzących na jego zgon
myśli, że poniósł karę za okrutne i niesprawiedliwe postępowanie ze swoimi poddanymi. Często bowiem w czasie choroby [223b] wzywał śmierć, aby przyszła do
niego, lecz na próżno; przez wiele długich dni trawiła go dokuczliwa i ciężka
choroba; tak oto spłacił swe długi! Żył sześćdziesiąt pięć lat. W owym czasie
królem Macedończyków był Archidam12.
Tymoteusz po przejęciu władzy zmienił dotychczasowy sposób panowania na
bardziej łagodny i bardziej przystępny dla ludu, tak że jego czyny nadały mu
miano nie jak dotychczas tyrana, lecz dobroczyńcy i zbawiciela. Unieważnił
długi swoim dłużnikom, pożyczał własne pieniądze bez ograniczeń i pobierania
procentów tym, którzy chcieli zaciągnąć pożyczki dla celów handlowych lub
różnych potrzeb życiowych. Z więzień wypuścił nie tylko ludzi niewinnych,
lecz także skazanych z różnych powodów. Był zarazem sędzią dociekliwym i
ludzkim. Zresztą był w ogóle człowiekiem przyzwoitym i budzącym zaufanie co
do swoich zamiarów. Z bratem Dionizjuszem obszedł się po ojcowsku; od razu
dopuścił go do wspólnych rządów i uznał za swojego następcę.
11

Tymoteusz (gr. Timotheos) panował w latach 346/345 - 338/337 przed Chr.
Archidam (gr. Archidamos) sprawował rządy w latach 361/360 - 339/338 przed Chr.
W rękopisach zamiast Archidamos (poprawka Jacoby'ego) występuje imię Agesilaos, co jest
błędem Focjusza (?); Agesilaos zmarł w 361/360 r. przed Chr.
12
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Był wielkoduszny, odznaczał się szlachetną postacią i szlachetnym sercem. Wyprawy wojenne odbywał mężnie, ale jeśli chodziło o położenie kresu walce, okazywał się życzliwy i łagodny. Jednym rzutem oka potrafił ogarnąć sprawy i energicznie powziąć decyzję w zaobserwowanej sytuacji. Okazywał współczucie, litość
i dobroć. Pełen zuchwalstwa, był bezwzględnie surowy, chociaż umiarkowanie
czyniło go ludzkim i życzliwym; zawsze wzbudzał strach wśród wrogów. Wszyscy
się go bali, ilekroć wpadał w gniew, natomiast dla poddanych był miły i łagodny.
Stąd też jego śmierć wywołała wielki smutek i spowodowała żałobę równą temu
smutkowi.
Dionizjusz, brat Tymoteusza, spalił zwłoki zmarłego na okazałym stosie; spod
powiek płynęły mu łzy strumieniem, a z piersi wydobywały się jęki. Uroczystości
pogrzebowe uświetnił zawodami hipicznymi, zresztą nie tylko nimi, lecz także
przedstawieniami teatralnymi, występami chórów i igrzyskami sportowymi; jedne
wydał od razu, inne później z jeszcze większą wystawnością. Takie oto tematy
przedstawiają księgi dziewiąta i dziesiąta historii Memnona, które omówiłem
w skrócie.
Po przejęciu odziedziczonej władzy13 Dionizjusz powiększył swoje państwo
w wyniku zwycięskiej bitwy Aleksandra14, stoczonej nad Granikiem15. Aleksander
zezwolił wszystkim chętnym, by poszerzyli swoje dzierżawy kosztem osłabionej
potęgi perskiej, która dotąd stała temu na przeszkodzie. Z czasem dawały się
Dionizjuszowi we znaki różne zewnętrzne wypadki, zwłaszcza gdy wypędzeni
mieszkańcy [224a] Heraklei udali się w poselstwie do Aleksandra, będącego już
sławnym władcą Azji, z prośbą, by umożliwił im powrót do domu i przywrócił
w ich mieście dawny ustrój demokratyczny. W rezultacie niewiele brakowało,
a Dionizjusz straciłby władzę. Ustąpiłby z tronu, gdyby nie odznaczał się wielką
inteligencją i bystrym umysłem i gdyby nie życzliwość poddanych i pomoc Kleopatry16. Dzięki temu uniknął grożących mu wojen. Z jednej strony ustępował
w pewnych sprawach, uśmierzał gniew, zręcznie wykorzystywał donosy, z drugiej
przygotowywał się do wojny odpornej.
Kiedy Aleksander dotarł do Babilonu, zmarł w wyniku mordu czy choroby17.
Dionizjusz na wieść o tym wystawił posąg bogini Radości; już na pierwszą
wzmiankę o jego śmierci zaznał pod wpływem wielkiej radości czegoś, co mogłoby
wywołać gwałtowne cierpienie. Owa wieść sprawiła, że dostał zawrotu głowy
i omal nie przewrócił się. Patrzącym na niego wydawało się, iż postradał zmysły.
Gdy na czele całego królestwa stanął Perdikkas18, wygnańcy z Heraklei zachęcali go również do umożliwienia im powrotu; Dionizjusz, posługując się podobnymi sposobami uchodził niemal w ostatniej chwili jakby spod ostrza brzytwy
13

W 338/337 r. przed Chr.; por. Kaerst Dionysios 66 [w:] R.E., t. V (1905), kol. 912.
Aleksander Wielki Macedoński - patrz Cod. 58 przyp. 2; por. też Cod. 91.
15
Granik - patrz Cod. 91 przyp. 5.
16
Kleopatra - siostra Aleksandra Wielkiego; patrz Cod. 92 [70b]; [72a-72b].
17
W 323 r. przed Chr.
18
W 322 r. przed Chr.
14
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przed licznie grożącymi mu niebezpieczeństwami. Perdikkas stał się nieznośny tak
dalece, że poniósł śmierć z rąk swych podwładnych19. Nadzieje wygnańców spełzły
na niczym, natomiast sprawy Dionizjusza zmieniły się pod każdym względem na
lepsze.
Największe szczęście w życiu przyniosło mu drugie małżeństwo. Ożenił się z córką Oksatresa20, Amastris21. Oksatres był bratem Dariusza, którego kazał zgładzić
Aleksander, po czym pojął za żonę jego córkę Statejrę22. Obie kobiety były więc ze
sobą spokrewnione, panowało między nimi to bliżej nieuchwytne, spontaniczne
uczucie, jakie się rodzi z tego samego sposobu wychowania. Gdy Aleksander
poślubił Statejrę, oddał Amastris za żonę Kraterosowi23 (był on jednym z jego
najbardziej ulubionych przyjaciół). Kiedy Aleksander odszedł ze świata ludzi,
Krateros skłonił się ku Fili, córce Antypatra24, natomiast Amastris za zgodą tego,
który ją porzucił, połączyła się w związku małżeńskim z Dionizjuszem. Odtąd
władza Dionizjusza stała się dużo większa dzięki bogactwom otrzymanym w posagu i dołączonym do własnych oraz zdobytym z powodu umiłowania zbytku;
udało mu się zakupić cały majątek Dionizjusza, tyrana Sycylii, po upadku jego
państwa25. I nie tylko to wzmocniło potęgę Dionizjusza, lecz także jego właściwe
postępowanie i życzliwość poddanych oraz tych licznych ludów, nad którymi
przedtem nie sprawował władzy. A kiedy wspaniale walczył jako sprzymierzeniec
po stronie Antygona26, władcy [224b] Azji zdobywającego właśnie Cypr, spotkał
go w zamian za wyświadczoną przysługę wielki zaszczyt, mianowicie otrzymał
za zięcia, a dla córki za męża, bratanka Antygona, Ptolemeusza (był on
strategiem terytoriów położonych nad Hellespontem). Córka pochodziła ż
pierwszego małżeństwa Dionizjusza.
W taki oto sposób Dionizjusz doszedł do szczytu sławy. Wzgardziwszy tytułem
tyrana, przyjął w zamian godność króla i wolny od obaw, strachu i trosk, pędził
życie wśród codziennych rozkoszy. Utył, ciało przybrało na wadze dużo
bardziej, niż jest to naturalne. Nie wynikało z tego jedynie miękkie
sprawowanie władzy. Powodowało to i to, że kiedy usnął, tak bardzo trudno
było obudzić go ze snu, iż kłuto go długimi igłami wbijając je głęboko w ciało
(był to bowiem jedyny sposób na wydobycie go z odrętwienia i znieczulicy na
ból).
19

W 321 r. przed Chr.
Oksatres brat króla Dariusza III Kodomana (patrz Cod. 91 przyp. 5).
21
Amastris - matka Klearcha, Oksatresa i Amastris, od 302 r. przed Chr. żona Lizymacha, z którym miała syna Aleksandra; Wilcken Amastris (7) [w:] R.E. t. I (1894), kol. 1750.
22
Statejrę poślubił Aleksander Wielki w Suzie w 324 r. przed Chr. Po śmierci Aleksandra
została ona zamordowana w Babilonie na rozkaz Roksany (Diodor 17,54,2; Plutarch Aleksander 21,29,7; 77,6.
23
O Kraterosie patrz Cod. 82 [64b].
24
Antypater (400-319) - syn Jolaosa, znakomity wódz i zaufany doradca Filipa II i
Aleksandra Wielkiego (por. Cod. 82 [64b]; Cod. 91 przyp. 41).
25
Dionizjusz II - tyran Syrakuz (Sycylia) w latach 367-357 i 346-343.
26
Antygon - wódz Aleksandra Wielkiego, późniejszy Antygon I Monophthalmos
(382-301), zarządca prowincji Wielka Frygia, protoplasta dynastii Antygonidów.
20
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Z Amastris miał troje dzieci: Klearcha, Oksatresa i córkę, która nosiła imię
matki. Tę w obliczu śmierci wyznaczył na jedyną władczynię i wraz z kilkoma
innymi - na opiekunkę swoich małych dzieci. Żył, jak wiadomo, pięćdziesiąt pięć
lat27, trzydzieści z nich upłynęło mu na sprawowaniu władzy. Rządził, o czyni była
mowa, bardzo łagodnie i dzięki swemu charakterowi zyskał przydomek Dobrego"; pozostawił po sobie wśród poddanych wielki smutek i żal.
Po zejściu Dionizjusza ze świata sprawy państwowe rozwijały się nadal nie
mniej szczęśliwie. Antygon był bardzo życzliwie nastawiony do dzieci Dionizjusza i do jego poddanych. Kiedy jednak pochłonęły go nowe zmartwienia,
sprawami Heraklei i dziećmi króla zajął się Lizymach28, nawet pojął za żonę
Amastris. Na początku darzył ją dużym uczuciem. Pozostawił ją w Heraklei,
a sam pośpieszył do swoich interesów nie znoszących zwłoki. W niedługi czas
potem wyszedł pomyślnie z licznych kłopotów, ściągnął żonę do siebie do
Sardes29 i nadal obdarzał takim samym, jak dawniej, uczuciem. Później zmienił
przedmiot swojej miłości; przeniósł uczucie na córkę Ptolemeusza Filadelfa30
(miała na imię Arsinoe31), czym dał powód Amastris do rozejścia się z nim i do
powrotu do Heraklei. Po powrocie założyła ona miasto Amastris32 i zasiedliła
je.
Klearch doszedł już do wieku męskiego, sprawował władzę w mieście. Brał
udział w niemałej liczbie wojen bądź jako sprzymierzeniec innych, bądź w konfliktach zbrojnych, które mu narzucono. W czasie tych wojen [225a] wyprawił się
z wojskiem u boku Lizymacha na Getów33 i dostał się wraz z nim w ręce wroga.
Lizymacha wypuszczono z niewoli, on natomiast uzyskał wolność później w wyniku pomyślnych zabiegów Lizymacha.
27

Umarł w 306/305 r. przed Chr.
Lizymach (gr. Lysimachos, ok. 355-281) - wódz Aleksandra Wielkiego, zarządca i król
Tracji, później król Macedonii (od 306 r.), poległ w wojnie z Seleukosem I pod Kuropedion
w Azji Mniejszej.
29
Sardes (gr. Sardeis) - miasto w dolinie Hermosu (dziś. Gediz Cayi) na wsch. od
Smyrny; zachowały się jedynie ruiny; por. Co d. 72 przyp. 20.
30
Ptolemeusz II Filadelf (gr. Ptolemaios II Philadelphos „Kochający siostrę") - król
Egiptu w latach 283-247.
31
Arsinoe była siostrą-żoną, a nie córką Ptolemeusza II (patrz przyp. 32), jak mylnie
podają rękopisy. Chodzi tu o Arsinoe II (ok. 316-270), córkę Ptolemeusza I Sotera i Bereniki. Była ona kolejno żoną: Lizymacha (od 299 r.), Ptolemeusza Keraunosa (od 281 r.)
i młodszego od siebie o osiem lat brata, Ptołemeusza II (od r. 278). Już za życia oddawano
jej cześć boską jako bogini „Kochającej brata" (thea Philadelphos); czcząc jej pamięć Ptolemeusz II wzniósł mauzoleum zwane Arsinoeion i założył m.in. miasto, któremu nadał nazwę
Arsinoe (dziś. Suez w Arabskiej Republice Eiptu).
32
Amastris (dziś. Amasra, Amasserah, dawne Sesamos) - miasto położone na małym
półwyspie Morza Czarnego w Paflagonii (Azja Mniejsza); por. Hirschfeld [w:] R.E. t.
I (1894), kol. 1794.
33
Ok, 292 r. przed Chr. Getowie (gr. Getai) tworzyli silny związek plemion pochodzenia
trackiego, zamieszkiwali częściowo terytoria rzymskiej prowincji Dacja.
28
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Ów Klearch i jego brat wspólnie sprawowali odziedziczoną władzę, jednak
w łagodności i dobroci wobec poddanych prawie zupełnie nie dorastali do ojca.
Zniżyli się do potwornego i ohydnego czynu: aby matka nie robiła im wielkich
wymówek, potajemnie doprowadzili do tego imając się przebiegłego i zbrodniczego podstępu - że weszła na statek, po czym została utopiona w morzu.
Często już wzmiankowany Lizymach (panował jako król Macedonii), chociaż
postanowił opuścić Amastris dla związku z Arsinoe, zachował w sobie płomyk
pierwszej miłości i uznał, że nie zniesie tego przerażającego i potwornego czynu.
Powzięty zamiar trzymał w głębokiej tajemnicy. Udając, że chce zachować starą
przyjaźń do Klearcha i jego brata, zastosował wiele pomysłów i wybiegów służących mu do sprawiania pozorów (był on podobno najsprytniejszym człowiekiem,
jeśli chodziło o ukrywanie zamiarów). Przyjechał do Heraklei jako ten, kto ma
wyświadczyć przysługę podejmującym go braciom. Przybrawszy maskę, oznajmił,
że żywi do Klearcha i jego brata takie samo uczucie jak do ich ojca, po czym
uśmiercił matkobójców, najpierw Klearcha, potem Oksatresa34, by w ten sposób
ponieśli karę za potworną zbrodnię popełnioną na matce. Przejął opiekę nad
miastem i zagarnął wielką zdobycz w postaci bogactw, które zgromadzili tyrani,
dał obywatelom możność wprowadzenia ustroju demokratycznego, o który zabiegali, i odjechał do swego królestwa.
Po powrocie do własnego państwa Lizymach wynosił w pochwałach Amastris,
podziwiał jej charakter i to, jak wiodła swoje królestwo do rozwoju, wielkości
i potęgi; sławił Herakleję, częścią pochwał obdarzał Tios35 i miasto Amastris
noszące imię założycielki. Głosząc te chwalby obudził w Arsinoe chęć zostania
władczynią wynoszonych w pochwałach miast. Zaczęła dopraszać się tego, czego
zapragnęła. Lizymach uważał jednak ten podarunek za zbyt wielki. Z początku
nie godził się na taki prezent, lecz z upływem czasu dał się nakłonić i spełnił jej
życzenie. Arsinoe była mistrzynią w usidlaniu, a wiek zrobił z Lizymacha mężczyznę łatwego do kierowania.
Tak więc Arsinoe otrzymała we władanie Herakleję, do której posłała Heraklidesa36 [225b] z Kyme37, człowieka sobie oddanego, skądinąd niezwykle obrotnego, pomysłowego i zręcznego. Kiedy Heraklides objął rządy nad Herakleją,
zaczął załatwiać sprawy z dobrą znajomością rzeczy, lecz wytaczał oskarżenia
niemałej liczbie obywateli i wyznaczał im kary, tak że stracili oni swe dawne
szczęście, które im prawdziwie zajaśniało.
34

Najprawdopodobniej w 289/288 r. przed Chr.
Tios (gr. Tios, Tieion) - miasto-port na płd.-wsch, wybrzeżach Morza Czarnego między Herakleją Pontyjską i Amastris, zaliczane częściowo do Bitynii, częściowo do Paflagonii; ok. 300 r. połączyło się z Amastris i trzema miejscowościami w jeden organizm miejski;
Strabon 12,565; por. Wüst [w:] R.E, t. VI (1937) kol. 1411-1412; Danoff [w:] R.E. Suppl. IX,
kol. 1063 nn.
36
Heraklides - prefekt Heraklei za panowania Lizymacha; por. Sunwall Herakleides (14)
[w:] R.E. t. VIII (1913), kol. 459.
37
Ksyme - miasto położone na środkowym wybrzeżu Eubei (dziś. Kymi).
35
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Lizymach z poduszczenia Arsinoe kazał zgładzić swego najlepszego i najstarszego syna Agatoklesa38 (miał go z pierwszego małżeństwa). Wpierw za pomocą
podanej trucizny - Agatokles przewidział to, zwymiotował truciznę; potem - ferując najhaniebniejszy wyrok: wtrącił syna do więzienia i polecił zabić oskarżając
niesłusznie o spisek przeciw sobie. Ptolemeusz, bezpośredni wykonawca tego
zbrodniczego czynu, był bratem Arsinoe; jego brutalność i szaleństwo przyniosły
mu przydomek „Piorun"39.
Tymczasem poddani słusznie znienawidzili Lizymacha za zabójstwo syna.
O wszystkim dowiedział się Seleukos40 i uznał, że będzie łatwo zrzucić z tronu
Lizymacha, jeśli opuszczą go miasta. Wydał mu bitwę41; Lizymach uderzony włócznią padł w walce. Człowiek, który go dosięgnął, był Heraklejczykiem, miał na
imię Malakon42 i walczył w szeregach wojsk Seleukosa. Po zgonie Lizymacha jego
państwo przeszło pod panowanie Seleukosa i stało się częścią królestwa tegoż
władcy. Na tym kończy się dwunasta księga historii Memnona.
W księdze trzynastej autor opowiada, że kiedy mieszkańcy Heraklei dowiedzieli
się o śmierci Lizymacha na polu bitwy i o tym, że zginął z ręki Heraklejczyka,
nabrali otuchy co do swoich zamiarów. Zaczęli działać po męsku, ogarnięci tęsknotą za wolnością, której zostali pozbawieni na przeciąg osiemdziesięciu czterech
lat przez rodzimych tyranów, a po nich przez Lizymacha.
Poszli więc wpierw do Heraklidesa, by go nakłonić do opuszczenia miasta,
obiecując, że nie tylko nie wyrządzą mu żadnej krzywdy, lecz wzamian za odzyskaną wolność wyprawią go w drogę ze wspaniałymi darami. Kiedy nie udało im
się wcale go przekonać, lecz przeciwnie - zobaczyli, że wpadł we wściekłość i wywarł na kilku z nich zemstę, mieszkańcy miasta zawarli z dowódcami miejscowych
wojsk układy, które żołnierzom nadały pełne prawa obywatelskie i zapewniły
wypłatę żołdu, jakiego byli pozbawieni. Wspólnie pochwycili Heraklidesa i przez
jakiś czas trzymali pod strażą. Następnie uzyskali wspaniałe gwarancje bezpieczeństwa, zburzyli [226a] mury akropolu aż do fundamentów, po czym wysłali
postów do Seleukosa, wysunąwszy Pokryta43 na prefekta miasta.
Władca Bitynii Zypojtes44, który był wrogiem Heraklejczyków wpierw z powo38

Agatokles (gr. Agathoklea) ożeniony z Lizandrą, córką Ptolemeusza I i Bereniki, odznaczył się w wojnie z Demetriuszem (287 r.), przewidziany na następcę tronu. Na skutek
intryg Arsinoe po nieudanej próbie otrucia (284 r.) zginął zamordowany w więzieniu przez
Ptolemeusza Keraunosa.
39
Gr. Keraunos; por. Volkmann Ptolemaios (15) [w:] R.E, t. XXIII (1957), kol. 1597.
40
Seleukos I Nikator (zm. w 281/280) - twórca państwa Seleucydów, wódz Aleksandra
Wielkiego, padł zamordowany przez Ptolemeusza Keraunosa w czasie wyprawy wojennej na
Macedonię i Trację; por. Stähelin Seleukos (2) [w:] R.E. t. II (1923) 2. Ser., kol. 1208-1234.
41
W 281 r. przed Chr.
42
Malakon - patrz: Geyer Lysimach (1) [w:] R.E. t. XIV (1930), kol. 23.
43
Fokryt (gr. Phokritos) - znany jedynie z tego źródła zarządca (epimeletes) Heraklei po
zwycięstwie Seleukosa nad Lizymachem w 281 r. przed Chr.; J. Schmidt [w:] R.E. t. XX,
1 (1941) kol. 502.
44
Zypojtes I - król Bitynii w latach 328-280.
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du Lizymacha, a wówczas - z powodu Seleukosa (wiódł spory z jednym i drugim),
prowadził wojnę podjazdową okazując przez to, że chce im wyrządzić wiele zła
i szkody. Jednak wojsko jego nie wychodziło cało z tych podjazdów, ponosiło nie
mniej strat, niż samo zadawało.
W tym czasie Seleukos wysłał Afrodyzjusza45 jako pełnomocnego urzędnika do
miast położonych we Frygii46 i leżących po drugiej stronie Pontu47 dla załatwienia
związanych z nimi spraw. Po wykonaniu zadania powrócił on z pochwałami
wszystkich miast oprócz Heraklei, której mieszkańców oskarżył o brak życzliwości dla interesów Seleukosa. Poduszczony przez niego Seleukos wystąpił wobec
przybyłych do niego posłów z groźbami - by okazać im lekceważenie i wzbudzić
w nich strach. Jedynie pewien Chamajleon48 wcale nie uląkł się groźnych słów, lecz
powiedział: Herakles, Seleukosie, mocarniejszy („mocarniejszy" znaczy w języku
Dorów tyle co „silniejszy"). Seleukos nie zrozumiał słowa49, a że był w gniewie,
odwrócił się do posłów tyłem. Posłowie uznali, że ani powrót do domu, ani dalsze
oczekiwanie nie przyniosą im żadnej korzyści.
Kiedy Heraklejczycy dowiedzieli się o tym, zaczęli między innymi przygotowywać się do wojny i pozyskiwać sobie sprzymierzeńców. Wysłali posłów do Mitrydatesa50, króla Pontu51, oraz do Bizantyńczyków52 i Chalcedończyków. Wygnańcy z Heraklei, przebywający wciąż na banicji, za radą Nimfisa53, który był
jednym z nich, przemyśliwali o powrocie. Nimfis wskazywał, że będzie to sprawa
łatwa, o ile nie okażą się natarczywi w odzyskiwaniu tego, co odebrano ich przodkom. Przekonał ich bardzo łatwo, a kiedy powrót odbył się tak, jak radził, znaleźli
się w domu. Miasto, które ich przyjęło, znowu zwróciło się ku tym samym przyje45

Afrodyzjusz (gr. Aphrodisios) - patrz: Von Rohden [w:] R.E. t. I (1894), kol. 2728.
Frygia (gr. Phrygia) - kraj w płn.-zach. Azji Mniejszej graniczący od zach, z Lidią, od
płn.-zach. i płn. z Mizją i Bitynią; w 133 r. przed Chr. wszedł w skład państwa rzymskiego;
od 395 po Chr. należał do Cesarstwa Bizantyńskiego.
47
Pont (gr. Pontos Eukseinos) - Morze Czarne.
48
Chamajleon (gr. Chamaileon) - filozof perypatetyk z III w. przed Chr., pochodził
z Heraklei Pontyjskiej; komentator poematów Homera, teoretyk poetyki, autor biografii
poetów greckich; por. Sinko, t. II, cz. 1, s. 37; Wendling Chamajleon (1) [w:] R.E. t. III
(1899), kol. 2103-2104.
49
Nie zrozumiał, gdyż „mocarniejszy" w dialekcie doryckim brzmi karron, w dialekcie
attyckim - kreitton.
50
Mitrydates I Ktistes, król Pontu (zm. ok. 263 r.).
51
Pont - kraj w płn.-wsch. Azji Mniejszej nad Morzem Czarnym; od 64 r. przed Chr.
prowincja rzymska.
52
Bizantyńczycy - mieszkańcy Bizancjum nad Bosforem (dziś. Stambuł).
53
Nimfis z Heraklei Pontyjskiej (gr. Nymphis, ok. 310 - ok. 246) - historyk, przebywał na
wygnaniu za tyranii Klearcha; po śmierci Lizymacha (281 r.) powrócił do ojczystego miasta.
Autor m.in. Dziejów Heraklei (Peri Herakleias), doprowadzonych prawdopodobnie do 246
r.; zachowane fragmenty wydał F. Jacoby [w:] FGHIII B, s. 238-334, komentarze: tamże, s.
254-265; Sinko t. II, cz. 1, s. 163, 165; R. Laqueur [w:] R.E. t. XVII (1937), 1608-1623.
Z pracy Nimfisa czerpał obficie Memnon.
46

41

mnościom i uciechom życia. Mieszkańcy przyjęli ich życzliwie, po przyjacielsku
i nie pozwolili, by brakowało im czegokolwiek, co jest potrzebne do zaspkajania
pełnych potrzeb życiowych. Heraklejczycy odzyskali w omówiony wyżej sposób
swą dawną godność i instytucje państwowe.
Seleukos, dumny ze zwycięstwa nad Lizymachem54, zamierzał przejść do Macedonii. Ogarnęła go tęsknota za ojczyzną, z której wyprawił się wraz z wojskami
Aleksandra, a że był już stary, chciał tam spędzić resztę życia, przekazując [226b]
rządy nad Azją swemu synowi Antiochowi55,
Kiedy państwo Lizymacha dostało się pod władzę Seleukosa, Ptolemeusz
„Piorun" był również uzależniony od niego, ale nie jako pogardzany jeniec,
lecz jako syn królewski otoczony czcią i życzliwością. Blasku dodawały mu
nadto obietnice czynione przez Seleukosa, że ten po śmierci jego ojca wprowadzi go do Egiptu, który stanowił jego dziedziczne królestwo. Nie był jednak
godny takiej troskliwości: dobrodziejstwa wcale nie wpłynęły dodatnio na jego
zły charakter. Przygotował bowiem spisek, napadł na swego dobroczyńcę, zabił
go, po czym wskoczył na koń i uciekł do Lizymachii56, Tam włożył diadem
królewski i ze wspaniałą strażą przyboczną pojechał do wojska. Żołnierze
stojący dotąd pod rozkazami Seleukosa przyjęli go z konieczności i obwołali
królem.
Antygon57, syn Demetriusza, powiadomiony o tym, co zaszło, postanowił przemieścić się do Macedonii wraz z wojskiem lądowym i morskim; śpieszył się, by
ubiec Ptolemeusza. Ptolemeusz rozporządzając okrętami Lizymacha wypłynął mu
na spotkanie i ustawił się do bitwy58. We flocie miał również jednostki przysłane
mu z Heraklei, sześciorzędowce i pięciorzędowce, okręty bezpokładowe i jeden
ośmiorzędowiec zwany „lwionośnym"; był on tak wielki i piękny, że wzbudzał
podziw. Wprawiało go w ruch stu wioślarzy w każdym rzędzie, tak że z każdej
strony burty było ich ośmiuset, a z obu razem - tysiąc sześciuset. Na pokładzie
znajdowało się tysiąc dwustu żołnierzy i dwóch sterników.
Doszło więc do bitwy. Zwycięstwo odniósł Ptolemeusz, zmusiwszy flotę Antygona do ucieczki. Załoga okrętów Heraklei walczyła dzielniej niż inne. Najznakomitsi Heraklejczycy odpłynęli na ośmiorzędowcu „lwionośnym". Tak Antygon
poniósł klęskę w tej morskiej wyprawie i wrócił do Beocji. Ptolemeusz udał się do
Macedonii i mocno ujął władzę w swe ręce.
54

W bitwie pod Kuropedion (r. 281 przed Chr.); Kuropedion - dolina w Lidii nad
Hermosem (dziś. Daghi w górnym biegu, Jedis Cayi - w dolnym) na pn. od Magnezji.
55
Antioch, syn Seleukosa I, dzielił z ojcem tron od 293 r. przed Chr., samodzielnie
panował od 281 r. jako Antygon I Soter (zm. w 261 r.).
56
Lizymachia (gr. Lysimacheia) - miasto na Chersonesie Trackim przy wejściu do Hellespontu (Dardanele), założone przez Lizymacha w 309 r. przed Chr. na miejscu zburzonej
Kardii; leżało w pobliżu dziś. Bakleburnu (Turcja).
57
Antygon II Gonatas (319-239), syn Demetriusza Poliorketesa, wnuk Antygona
I (patrz przyp. 26), król Macedonii od 283.
58
W 280 r. przed Chr.
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Od razu też okazał zwłaszcza swoje okrucieństwo. Poślubił siostrę, Arsinoe,
pod pozorem, że w Egipcie leży to w zwyczaju odziedziczonym po przodkach,
uśmiercił dzieci, które miała z Lizymachem, po czym zajął się nią samą. Obwieścił, że została pozbawiona godności królewskiej. Część Galatów59 porzuciła
ojczyznę z powodu głodu. Opanowali oni Macedonię i zwarli się w bitwie
z Ptolemeuszem, który stracił życie w sposób godny jego okrucieństwa: Galatowie rozszarpali go. Ujęli Ptolemeusza żywcem, kiedy słoń, na którym jechał,
został zraniony [227a] i zrzucił go na ziemię. Po śmierci Ptolemeusza władzę nad
Macedończykami objął Antygon, syn Demetriusza, ten, którego flota poniosła
klęskę na morzu.
Antioch, syn Seleukosa, w wyniku licznych wojen, z trudem odzyskał
bynajmniej nie całe królestwo ojcowskie, lecz jedynie jego część. Posłał
stratega Patroklesa60 wraz z wojskiem do ziem położonych po drugiej stronie
Taurusu61. Patrokles wziął ze sobą Hermogenesa Aspendyjczyka62, który
zamierzał opanować różne miasta, a wśród nich Herakleję. Heraklejczycy
wysłali do niego posłów. Zawarł z nimi układ o przyjaźni i wycofał się
z ich kraju. Zawrócił ku Bitynii i przechodził przez Frygię. Schwytali go
w zasadzkę Bityńczycy; zginął i on, a wraz z nim jego wojsko; wrogom
pokazał, ile jest w nim męstwa.
Z powodu powyższych wydarzeń Antioch postanowił wyprawić się na Bityńczyków. Ich król Nikomedes63 wysłał do Heraklei posłów z propozycją zawarcia
przymierza wojskowego. Osiągnął zamierzony cel; ze swej strony przyrzekł pomoc
w podobnych okolicznościach i potrzebach. Wówczas Heraklejczycy odzyskali
Kieros64, Tios i ziemie Tynidy65, płacąc za to wielkie sumy pieniężne. Jeśli natomiast chodzi o miasto Amastris (ono również zostało im odebrane wraz z innymi),
chcieli je odzyskać drogą działań wojennych lub za pomocą pieniędzy, ale im się
to nie udało, gdyż jego ówczesny posiadacz Eumenes66, ogarnięty bezmyślnym
59

Galaci (lub Galowie) - mieszkańcy Galacji, kraju w Azji Mniejszej graniczącego od
płn. z Bitynią i Paflagonią.
60
Patrokles (gr. Patrokles) - głównodowodzący flotą Seleukosa I Nikatora na Morzu Kaspijskim; autor nie zachowanego opisu (Periegesis) wschodnich i zachodnich wybrzeży tego
morza; por. Gisinger [w:] R.E, t. XVIII (1949), kol. 2363-2373.
61
O Taurusie patrz Cod. 63 [22b].
62
Hermogenes (gr. Hermogenes) z Aspendos w Pamfilii - w wyniku działań wojennych
w r. 280 przed Chr. przywrócił mu panowanie w Azji mniejszej, zwłaszcza nad Herakleją
Pontyjską. Zginął w wojnie z Zypojtesem (przyp. 46), wzięty w zasadzkę; Otto Hermogenes
(6) [w:] R.E. t. VIII (1913), kol. 862-863.
63
Nikomedes I, syn Zypojtesa (przyp. 44), król Bitynii (281-246).
64
Kieros - błędna w tekście nazwa miasta Kios, później przemienionego na Prusjadę
(Prusias ad Hypium), dziś. Üskübü we wsch. Bitynii (Azja Mniejsza).
65
Tynida (gr. Thynis) - niewielka wyspa na Morzu Czarnym u wybrzeży Bitynii na zach,
od ujścia rzeki Sangarios (dziś. Sakarya).
66
Eumenes z Kardii (ur. 362 przed Chr.) - wódz Aleksandra Wielkiego, od 323 r. władał
Paflagonią i Kapadocją.
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gniewem, wolał je oddać raczej za darmo Ariobarzanesowi67, synowi Mitrytadesa,
niż Heraklejczykom, którzy mu dawali pieniądze.
W tym samym czasie Heraklejczycy byli zaabsorbowani wojną z Bityńczykiem Zypojtesem68, który sprawował rządy w Tracji Tyniackiej69. Podczas
działań wojennych padło walcząc mężnie wielu Heraklejczyków. Zdecydowane
zwycięstwo odniósł Zypojtes, ponieważ jednak Heraklejczykom przybyły z pomocą wojska sprzymierzeńców, stracił on swoje zwycięstwo i ratował się haniebną ucieczką. Natomiast zwycięzcy bezpiecznie zebrali zwłoki zabitych, spalili
je, po czym jako panowie wszystkiego, o co szła wojna, zawieźli kości do
miasta i pochowali je uroczyście w pomniku wzniesionym dla bohaterskich
żołnierzy.
Jednocześnie Antioch70, syn Seleukosa, i Antygon71, syn Demetriusza, przygotowywali, każdy ze swej strony, wielkie wojska, które miały stanąć naprzeciw
siebie72. Zaczęła się wojna i trwała długo. Sprzymierzeńcem Antygona był król
[227b] Bitynii Nikodemes, za Antiochem opowiedziało się wielu innych. Tak więc
Antioch rozpoczął wojnę z Antygonem i wszedł w konflikt zbrojny z Nikomedesem. Nikodemes zgromadził zewsząd wojska i wysłał do Heraklejczyków poselstwo z prośbą o pomoc w działaniach wojennych. Otrzymał od nich z tytułu przymierza trzynaście trier i w końcu stanął naprzeciw floty Antiocha. Przez jakiś czas
wrogowie stali naprzeciw siebie, żaden nie chciał rozpocząć bitwy, w końcu cofnęli się nie osiągnąwszy celu.
Gdy Galaci przybyli pod Bizancjum i spustoszyli ogromną część przyległych do
niego ziem, Bizantyńczycy, wyczerpani wojną, wysłali posłów do sprzymierzeńców z prośbą o pomoc. Wszyscy oni udzielili jej, jak tylko mogli, a mieszkańcy
Heraklei dostarczyli im cztery tysiące sztuk złota (tyle bowiem domagało się
poselstwo). Niebawem Galaci ponownie dokonali najazdu na ziemie bizantyńskie
i wielokrotnie usiłowali przejść do Azji. Nie od razu im się to udało, gdyż Bizantyńczycy uniemożliwiali przeprawę, przeszli jednak na skutek układów zawartych
z Nikomedesem73. Układy stanowiły: barbarzyńcy mają zawsze żywić przyjazne
uczucia wobec Nikomedesa i jego następców, nie sprzymierzą się bez zgody Nikomedesa z kimkolwiek, kto by przysłał do nich poselstwo w tej sprawie, pozostaną
przyjaciółmi jego przyjaciół i wrogami jego wrogów. Zostaną także sprzymierzeńcami Bizantyńczyków, kiedy zajdzie potrzeba, Tiosyjczyków, Heraklejczyków,
Chalcedończyków, Kieroseńczyków, a także kilku innych władców.
67

Ariobarzanes - syn Mitrydatesa I Ktistesa, zm. ok. 250 r.; por. E. Meyer Ariobarzanes
(4a) [w:] R.E. Suppl. I (1903), kol. 129-130.
68
Zypojtes - syn Zypojtesa I (por. przyp. 44) i jego następca.
69
Tracja Tyniacka - nadbrzeżne ziemie Tracji (część Bitynii nad Morzem Czarnym),
zamieszkałe przez trackie plemię Tynów (gr. Thynoi).
70
Antygon I Soter, do 281 r. przed Chr. - Antioch, patrz przyp. 55.
71
Antygon II Gonatas, patrz przyp. 57.
72
W 279 r. przed Chr.
73
Układy zawarto w 279 r. przed Chr.; por. Liwiusz Dzieje Rzymu 38,16.
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Na podstawie zawartych układów Nikomedes pozwolił Galatom przeprawić się
tłumnie do Azji. Mieli oni siedemnastu znakomitych wodzów. Do najznakomitszych i najważniejszych należeli Leonoriusz i Luturiusz74. Początkowo uważano,
że przeprawa Galatów odbywa się ze szkodą dla mieszkańców miast, w końcu
okazało się jednak, że wyszło im to na dobre. Kiedy bowiem królowie usiłowali
pozbawić miasta ustroju demokratycznego, Galaci podtrzymywali demokrację,
przeciwstawiając się tym, którzy w nią godzili.
Nikomedes mając sprzymierzeńców w Galatach i w mieszkańcach Heraklei
najpierw uzbroił barbarzyńców przeciw Bityńczykom, opanował ich kraj i dokonał rzezi ludności. Resztę łupów podzielili między sobą Galaci. Ci przebyli
jeszcze dużą część kraju, po czym zawrócili i wydzielili z podbitego kraju ziemie
zwane teraz Galacją75. Podzielili ją na [228a] trzy części. Mieszkańców pierwszej
nazwali Trokmanami, drugiej - Tolistoagami, trzeciej - Tektosagami76. Ci założyli miasta: Trokmowie - Ankyrę77, Tolistoagowie - Tabię78, Tektosagowie
- Pesynunt79.
Nikomedes doszedł do ogromnego bogactwa, naprzeciw Astaku80 założył miasto noszące jego imię81. Astak zbudowali koloniści z Megary na początku siedemnastej olimpiady i nadali mu nazwę zgodnie z otrzymaną wyrocznią - od imienia
jednego z tych, których mienią w Tebach Spartami i Synami Ziemi82. Nazywał się
on Astak, był szlachetnym i wielkodusznym herosem83. Miasto przeżyło wiele
najazdów ze strony sąsiadów. Osłabione w wyniku częstych wojen, przyjęło, po
74

Leonoriusz (gr. Leonnorios) - wódz Galatów, sprzymierzeniec Nikomedesa I w latach
281-277, przeciwnik miasta Bizancjum. Luturiusz (gr. Luturios) również wódz Galatów,
walczył z Macedończykami, obu wodzów wzmiankuje Liwiusz, tamże.
75
Galacja - kraina nad rzeką Halys granicząca z Bitynią i Frygią w Azji Mn.
76
Trokmanowie (gr. Trogmoi), Tolistoagowie (gr. Tolostobogioi) i Tektosagowie (gr.
Tektosägai) - plemiona osiadłe; pierwsi - nad Hellespontem, drudzy - w Eolidzie i Jonu,
ostatni - w środkowej Azji Mniejszej; Liwiusz Dzieje Rzymu 38,16.
77
Ankyra (dziś. Ankara, stolica Turcji) - miasto w Galacji; por. Hirschfeld [w:] R.E. t.
I (1894), kol. 2221-2222.
78
Tabia - miasto we Frygii.
79
Pesynunt (gr. Pissinus, dziś. Balahissar) - miasto w zach. Galacji w pobliżu Frygii; por.
W. Ruge [w:] R.E. t. XIX (1938), kol. 1106-1107.
80
Astak (gr. Astakos) - dosł. miasto homarów, założone przez kolonistów z Megary
w 712/711 r. przed Chr. w Zatoce Astakijskiej (dziś. Zatoka Izmit); por. W. Ruge [w:] R.E, t.
11(1896), kol. 1174.
81
Czyli Nikomedię; (gr. Nikomedeia, dziś. Izmit), - rezydencję królewską; por. W. Rüge
[w:] R.E. t. XVII (1937), kol. 468-472.
82
Spartowie (gr. spartoi, od czasownika: speiro, sieję, zasiewam), dosł. zasiani - uzbrojeni
mężczyźni zrodzeni z zębów smoka zasianych z rozkazu Ateny (lub Aresa) przez Kadmosa
na zaoranym polu; zrodzeni, stoczyli ze sobą walkę, przy życiu pozostało ich tylko pięciu i ci
stali się założycielami Teb. Jednym z nich był Astak, ojciec Melanipa znanego z wyprawy
siedmiu przeciw Tebom.
83
W najstarszej wersji mitu, u Ajchylosa (fragm. 374 N2), pięciu spartów nosiło imiona:
Echion, Pelor, Chthonios, Hyperenor, Udaios.
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Megarejczykach, kolonistów z Aten; jego nieszczęścia skończyły się. Miasto doszło do wielkiej sławy i potęgi. W Bitynii panował wówczas Dydals84. Po jego
śmierci rządy objął Botejras85, żył on siedemdziesiąt sześć lat. Po nim nastąpił jego
syn Bas86, który odniósł zwycięstwo nad Kalasem87, strategiem Aleksandra, dobrze przecież przygotowanym do wojny. Stawił czoło przeciwnikom i zmusił Macedończyków do opuszczenia Bitymi. Życie jego trwało siedemdziesiąt jeden lat,
w tym przez pięćdziesiąt jeden zasiadał na tronie.
Syn Basa i jego następca, Zypojtes88, zdobył sławę wojenną. Położył trupem
jednego ze strategów Lizymacha, drugiego odrzucił daleko od swego królestwa.
Co więcej, odniósł zwycięstwo nad samym Lizymachem, potem również nad Antiochem, synem Seleukosa, który panował w Azji i w Macedonii. U stóp góry
Liper wzniósł miasto i nadał mu swoje imię89. Żył siedemdziesiąt sześć lat, panował przez czterdzieści osiem, pozostawił czterech synów. Rządy po nim objął
najstarszy, Nikomedes90. Dla swych braci był on nie bratem, lecz katem. Jednak
wzmocnił królestwo - zwłaszcza przez to, że wspierał przeprawę Galatów do Azji.
Założył też, o czym już była mowa, miasto, które nosiło jego imię.
Niedługo potem wybuchła wojna91 między Bizantyńczykami a Kalacjanami92
(byli oni kolonistami z Heraklei) i Istrianami93 o port handlowy Tomes leżący
w sąsiedztwie Kalatydy, ponieważ Kalacjanie usiłowali zapewnić sobie tam wyłączność w handlu. Obie strony wysłały posłów do Heraklejczyków z prośbą o pomoc wojskową. Heraklejczycy nie wystąpili [228b] wrogo wobec jednych ani drugich, lecz wysłali do obu przeciwników rozjemców; ich wysiłki spełzły na niczym.
Mieszkańcy Kalatydy wiele ucierpieli od wrogów, później weszli z nimi w układy,
gdyż prawie nie mogli się podnieść po doznanej klęsce.
Minęło niewiele czasu. Król Bitynii Nikomedes miał z pierwszego małżeństwa
syna Zeilasa94, który uciekł jako wygnaniec do króla Armenii, chroniąc się przed
knowaniami swojej macochy Etazety95. Dzieci, jakie miał z nią król, były jeszcze
84

Dydals (gr. Dydalsos) - król Bitynii ok. 435 r. przed Chr.
Botejras - król Bitynii wzmiankowany jedynie przez Focjusza.
86
Bas - król Bitynii (377-327).
87
Kalas - wódz Aleksandra Wielkiego, satrapa Frygii nad Hellespontem; patrz Cod. 92
[69b].
88
Zypojtes I.
89
Mowa o mieście Zypojtion w Bitynii.
90
Nikomedes I.
91
Ok. 260 r. przed Chr.
92
Kalacjanie (gr. Kalatianoi) - mieszkańcy miasta Kalatyda (gr. Kallatis, Kalatidos),
położonego w dolnej Mezji na zach. wybrzeżu Morza Czarnego; dziś. port rumuński Mangalia; por. Kirchner [w:] R.E. t. X (1919), kol. 1611.
93
Istrianie (gr. Istrianoi) - mieszkańcy Istropolu (gr. Istrupolis) w Mezji na zach. wybrzeżu Morza Czarnego między ujściem Istru (Dunaju) a miastem Tomes.
94
Zeilas (lub Ziaelas) - syn Nikomedesa I, król Bitynii w latach 255-230/229 przed Chr.
95
Etazeta - imię „mówiące" złożone z nazw liter: eta i zeta; patrz Willrich [w:] R.E. t. VII
(1909), kol. 506.
85
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bardzo małe. Umierając uznał on na piśmie dzieci z drugiej żony za swoich dziedziców. Na ich opiekuna wyznaczył Ptolemeusza, Antygona, lud Bizancjum, Heraklei oraz Kios.
Zeilas wyruszył wraz z silnym wojskiem galatyjskim, którego mu, dostarczyli
Tolistoagowie, by zdobyć królestwo. Bityńczycy w trosce o zachowanie tronu dla
młodocianych dziedziców wydali ich matkę za mąż za brata Nikomedesa, sami też
uzyskali pomoc wojskową od wzmiankowanych opiekunów i oczekiwali Zeilasa.
Po wielu bitwach toczonych ze zmiennym szczęściem obie strony zaprzestały działań wojennych i w końcu przystąpiły do układów. Heraklejczycy byli lepsi na
polach bitewnych i dlatego wyciągnęli z układów więcej korzyści. Dlatego właśnie
Galaci dokonali najazdu na Herakleję jako na wroga, łupiąc kraj aż do rzeki
Kalles96, zdobyli wielkie łupy i powrócili do domu.
Czterdzieści trier heraklejskich wspierało Bizantyńczyków w walkach i one to
sprawiły, że skończyło się na pogróżkach.
Tak się zdarzyło, że niedługo potem Ariobarzanes97 opuścił świat ziemski. Pozostawił syna Mitrydatesa, który popadł w spór z Galatami. Ci wykorzystali to
jako powód, by zlekceważyć młodego następcę tronu i przystąpić do pustoszenia
jego królestwa. Ludzi Mitrydatesa zaczął dręczyć głód, z którego wybawili ich
mieszkańcy Heraklei posyłając zboże do Amisos98. Tam było im łatwiej zaopatrywać się w żywność i zaspokajać głód. Dlatego właśnie Galaci ponownie wysłali
wojsko na ziemie Heraklei i łupili je dopóty, dopóki Heraklejczycy nie wysłali do
nich poselstwa. Na czele posłów stał historyk Nimfis99. Dał on wojsku w sumie
[229a] pięć tysięcy sztuk złota, dowódców ujął wręczając każdemu po dwieście
sztuk i spowodował, że wycofali się z kraju.
Król Egiptu Ptolemeusz100 doszedł do szczytu powodzenia, począł wyświadczać
miastom dobrodziejstwa w postaci wspaniałych darów. Heraklejczykom posłał
pięćset miar101 pszenicy i wzniósł im na akropolu świątynię z marmuru prokonezyjskiego102 ku czci Heraklesa.
96

Kalles - rzeka na wsch. od Heraklei Pontyjskiej; W. Ruge Kales [w:] R.E. t. X (1919),
kol. 1603.
97
Ok. 250 r. przed Chr.
98
Amisos - miasto w prowincji Pontu na płd.-wsch. wybrzeżu Morza Czarnego (dziś.
Samsun) między ujściem rzek Halys (dziś. Kisił Irmäk) i Iris (dziś. Yeshil Irmäk), rezydencja królów pontyjskich i centrum handlowe.
99
Por. przyp. 53.
100
Ptolemeusz III Euergetes („Dobroczyńca") król Egiptu (246-221), syn Ptolemeusza
II i Arsinoe I.
101
Pięćset miar - artäbe - miara perska równa greckiemu jednemu medymnowi i trzem
chojniksom (ok. 55 1); por. Herodot Dzieje 1, 192. W czasach hellenistycznych i później
medymn odpowiadał mierze 51,8 litra, 1 chojniks - ok. 1 litra.
102
Marmur wydobywany w płn. części wyspy Prokonez (gr. Prokonnesos) na Propontydzie (dziś. Morze Marmara) w odległości ok. 6 mil morskich od Cyzyku. Marmur prokonezyjski, biały z niebieskimi żyłkami, był bardzo ceniony w starożytności; posłużył do budowy m.in. słynnego Mauzoleum (grobowca króla karyjskiego Mausolosa) w Halikarnasie
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W tym miejscu Memnon robi dygresję o państwie rzymskim. Mówi, skąd Rzymianie wywodzą swój ród, w jaki sposób osadzili się w Italii, opowiada o wydarzeniach poprzedzających założenie Rzymu103, omawia pobieżnie ich władców
i wrogów, z którymi prowadzili wojny, powstanie instytucji królów i przejście
władzy królewskiej104 na konsulów, przedstawia, jak Rzymianie ponieśli klęskę
w starciu z Galami i jak by doszło do zdobycia ich miasta, gdyby Kamillus nie
przyszedł z pomocą i nie odsunął od niego niebezpieczeństwa105.
Opowiada dalej, że Aleksander, w czasie gdy przeprawiał się do Azji, napisał do
Rzymian, że jeśli chcą panować, to niech go pokonają albo niech ustąpią przed
silniejszymi. Rzymianie posłali mu złoty wieniec, który ważył niemało. Mówi, że
walczyli oni z Tarentyńczykami i ich sprzymierzeńcem Pyrrusem, królem Epiru,
opowiada, jak sami ponosili klęski bądź je zadawali Tarentyńczykom106, jak wypędzili Pyrrusa z Italii, co Rzymianie zdziałali przeciw Kartagińczykom i Hannibalowi107, co osiągnął w walkach z Iberami zwłaszcza Scypion108, ale i inni
wodzowie. Mówi też, że Iberowie wybrali Scypiona na króla, lecz on nie uznał
tego wyboru, i opowiada, jak pokonany Hannibal ratował się ucieczką109.
Mówi, że Rzymianie przepłynęli Morze Jońskie, że Perseusz110, syn Filipa, przejąwszy po nim rządy nad Macedonią, zerwał lekkomyślnie układy zawarte przez
ojca z Rzymianami i uległ im w wojnie; zwycięstwo nad nim odniósł Paulus.
Opowiada, jak Rzymianie zadali Perseuszowi dwukrotnie klęskę, po czym wygnali go z Europy do Antiocha, króla Syrii111, Komageny112 i Judei113.
(IV w. przed Chr.) uważanego za jeden z siedmiu cudów świata antycznego (por. Witruwiusz
O architekturze 2,8,10).
101
Założenie Rzymu przypadło według Warrona na 753 r. przed Chr.; od tego roku
Rzymianie obliczali kolejno lata (ab Urbe condita - od założenia Miasta).
104
Około 510/509 r. przed Chr.
105
Marek Furiusz Kamillus - cenzor, w 403 r. przed Chr., pokonał Galów, ocalił Rzym
po klęsce, jaką zadali oni wojskom rzymskim nad Allią (lewy dopływ Tybru, dziś. Fosso di
Bettina) w 390 r. przed Chr.
106
Pyrrus, wezwany przez mieszkańców Tarentu na pomoc w wojnie z Rzymem, zadał
wojskom rzymskim klęskę pod Herakleją (280 r. przed Chr.) i Auskulum (279 r.); z bitwy
pod Benewentem (275 r. przed Chr.), wyszedł wprawdzie zwycięsko, lecz z tak osłabionymi
siłami („pyrrusowe zwycięstwo"), że wycofał się do ojczystego Epiru.
107
W wojnach punickich. W pierwszej wojnie (264-241) dowódcą wojsk kartagińskich
był Hamilkar Barkas, w drugiej (218-202) - Hannibal.
108
Publiusz Korneliusz Scypion (Africanus Maior) - naczelny wódz w wojnie z Iberami,
autochtonicznymi mieszkańcami Płw. Pirenejskiego (211 r. przed Chr.), zdobywca Nowej
Kartaginy (dziś. Cartagena, miasto w płn-wsch. Hiszpanii). Iberowie (nazwa od rzeki Iberus, dziś. Ebro) od VI w. przed Chr. zmieszali się z plemionami celtyckimi.
109
Po bitwie pod Zamą (202 przed Chr.) Hannibal ratował się ucieczką do Azji.
110
Perseusz, syn Filipa V - ostatni król Macedonii (179-168), uległ wojskom rzymskim
Lucjusza Emiliusza Paulusa pod Pydną w płd. Macedonii (168 r. przed Chr.).
111
Antioch III Wielki (242-187).
112
Komagena (gr. Kommagene) - kraj w płn.-wsch. Syrii.
113
Judea - patrz Cod. 105 przyp. 3.
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Tak więc autor doprowadził dzieje państwa rzymskiego do tych wydarzeń, by
z kolei powrócić do zasadniczego opowiadania o tym, jak Heraklejczycy przybyli w poselstwie do wodzów rzymskich, którzy przeszli do Azji. Posłowie,
przyjęci z zadowoleniem i traktowani życzliwie, [229b] otrzymali list Publiusza
Emiliusza114, w którym obiecał on przyjaźń senatu i zapewniał ich, że z jego
strony nigdy nie zabraknie ani życzliwości, ani troski, ilekroć będą im one
potrzebne115. Później wysłali poselstwo również do Korneliusza Scypiona116,
który już podbił Libię117 dla Rzymian. Postąpili tak, by wzmocnić traktat
o wzajemnej przyjaźni.
Potem wysłali do Scypiona drugie poselstwo, uznali bowiem za rzecz godną
zabiegów doprowadzenie do pojednania króla Antiocha z Rzymianami. Wystosowali do Antiocha pismo nakłaniając go do zerwania z wrogością wobec
Rzymian. Odpowiadając Heraklejczykom Korneliusz Scypion zaczął swój list
tak: „Scypion, naczelny wódz i prokonsul rzymski, zasyła radzie i ludowi
Heraklei pozdrowienia". W liście zapewniał ich o swojej dla nich życzliwości
i donosił o wstrzymaniu przez Rzymian działań wojennych przeciwko Antiochowi. Takiej samej odpowiedzi jak Lucjusz udzielił Heraklejczykom, którzy
wysłali poselstwo, również jego brat Publiusz Korneliusz Scypion, naczelny
dowódca floty.
Upłynęło niewiele czasu. Antioch znowu wszczął działania wojenne przeciw
Rzymianom, lecz pobity na głowę wyrzekł się swej wrogości w traktacie118,
który usuwał go z całej Azji, pozbawiał słoni i wszystkich okrętów, pozostawiał
mu jako jego królestwo Komagenę i Judeję. Miasto Herakleja wysłało posłów
w tym samym celu do następnych dowódców mianowanych przez Rzymian
i otrzymało w odpowiedzi słowa przychylne i życzliwe. W końcu doszło do
zawarcia układu między Rzymianami i Heraklejczykami: nie będą odtąd jedynie
przyjaciółmi, lecz sprzymierzeńcami119 przeciwko tym lub po strome tychże,
zależnie od żądań każdej z układających, się stron. Dwie tablice spiżowe zawierały takie same i w niczym nie różniące się od siebie układy; jedną umieszczono
u Rzymian w świątyni Jowisza Kapitolińskiego, drugą w Heraklei, również
w świątyni Jowisza-Zeusa.
114

Publiusz Emiliusz - Emiliusz jest omyłką w relacji tekstu, autor ma na myśli Publiusza
Korneliusza Scypiona Afrykańskiego (Africanus Maior, por. przyp. 115), który był posłem
do Antiocha Wielkiego (patrz Liwiusz Dzieje 37,1,7-10).
115
Wiadomość nie poświadczona w innych źródlach.
116
Lucjusz Korneliusz Scypion Azjatyk (Asiaticus) brat Publiusza (patrz przyp. 114):
obaj bracia walczyli z Antiochem III w 190 r. przed Chr.
117
Libia u geografów greckich oznaczała Afrykę.
118
Traktat zawarty w 188 r. przed Chr.
119
Przyjaciele narodu rzymskiego (Amici Populi Romani) - miasta lub państwa związane
z Rzymianami więzami przyjaźni (amicitia), bez zawierania traktatów (patrz Cicero Divinatio in Caecilium 66; Liwiusz Dzieje 42,6,4). Sprzymierzeńcy (socii) - miasta lub państwa
związane z Rzymem sojuszem (foedus), zobowiązane do dostarczania oddziałów wojskowych, mogły zawierać sojusz tylko z Rzymem.
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Po ogólnym opisie omówionych wydarzeń w trzynastej i czternastej księdze
historii autor przeszedł do księgi piętnastej, w której opowiada, jak Prusjasz120,
król Bitynii, niezwykle przedsiębiorczy i mający wiele osiągnięć, zagarnął w wyniku działań wojennych pod swe panowanie różne miasta, a wśród nich Kieros,
miasto należące do Heraklejczyków, i zamiast Kieros nazwał je Prusjada121. Zdobył też Tios122, które również było im podległe, tak że otoczył Herakleję od morza
do [230a] morza. Oblegał ją zaciekle, położył trupem wielu obrońców. Miasto
zostałoby niebawem zdobyte, gdyby w czasie, gdy Prusjasz wspinał się po drabinie, jakiś obrońca nie cisnął zza zębatych zwieńczeń murów kamieniem i nie trafił
go. Kamień strzaskał mu uda; ten wypadek przerwał oblężenie. Ranny powrócił
do domu nie bez bólu, niesiony na noszach przez Bityńczyków. Tam żył jeszcze
przez kilka lat, po czym umarł123, a że chodził kulejąc, nazwano go Kulawym.
Galaci, osiedleni poza Pontem, jeszcze przed wejściem Rzymian do Azji, mieli
chęć wypróbować swe siły na morzu. Najpierw usiłowali zdobyć Herakleję. Sądzili,
że nie będzie to trudne. Istotnie, straciła ona wiele na swoim dawnym znaczenu
i stoczyła się do pozycji zasługującej na lekceważenie. Ruszyli więc na nią wszystkimi
siłami zbrojnymi. Miasto nie zaniedbało niczego, zwracając się do sprzymierzeńców,
ale też przygotowywało się na tyle, na ile pozwalały jej aktualne możliwości.
Miasto znalazło się w oblężeniu. Upływający czas sprawił, że Galaci zaczęli
odczuwać brak rzeczy niezbędnych. Galata bowiem umie wyróżniać się na wojnie
duchem bojowym, a nie odpowiednim przygotowaniem. Kiedy Galaci opuścili
obóz, aby zaopatrzyć się w żywność, mieszkańcy miasta dokonali wycieczki, wpadli na nich niespodziewanie, zdobyli obóz, wielu położyli trupem bądź schwytali
rozproszonych po okolicy, tak że nawet trzecia część wojska galatyjskiego nie
powróciła do Galacji. Po tym znakomitym czynie Heraklejczycy odzyskali nadzieję na powrót do dawnej sławy i dawnego dobrobytu.
Heraklejczycy przyszli Rzymianom z pomocą zbrojną w wojnie z Marsami124,
Pelignami125 i Marokańczykami (ci ostatni - to plemiona zamieszkujące po drugiej stronie Libii, w pobliżu Gades126), posyłając im dwa wzmocnione belkami127
120

Prusjasz I Kulawy - Król Bitynii (235-182), udzielił schronienia Hannibalowi; w czasie
konfliktu Rzymu z Antiochem III pozostawał neutralny.
121
Prusjada (gr. Prusias) miasto w Bitynii utożsamiane z dawniejszym Kieros (patrz
przyp. 64).
122
Patrz przyp. 35.
123
W 180 r. przed Chr.
124
Marsowie - wojowniczy lud italski w środkowej części Płw. Apenińskiego, zamieszkiwał terytoria położone na wsch. od Rzymu nad Jeziorem Fucyńskim; odegrał ważną rolę
w wojnie Rzymu ze sprzymierzeńcami (helium sociale 90-88), walczącymi o uzyskanie praw
obywatelskich.
125
Pelignowie - plemię italskie zamieszkujące Samnium w Apeninach (dziś. Abruzzo
citeriore); patrz Plutarch Aemil. 20.
126
Gades (gr. Gadeira, dziś. Kadyks) - miasto nad ujściem rzeki Baetis (dziś. Gwadalkiwir) w Hiszpanii.
127
Belki służyły do wzmocnienia i podwyższenia burt okrętowych dla ochrony wioślarzy
przed pociskami.
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publice rzymskiej, Mitrydates powierzył strategowi Archelaosowi139 czterdzieści
tysięcy pieszych i dziesięć tysięcy jeźdźców z rozkazem wszczęcia działań wojennych
przeciw Bityńczykom. Archelaos wydał bitwę i odniósł zwycięstwo. Na wieść o tym
Mitrydates, do którego już przybyło wojsko sprzymierzeńców, ruszył z równiny pod
Amazją140 i przeszedł przez Paflagonię na czele stupięćdziesięciotysięcznej armii.
Gdy sojusznicy Nikomedesa rozproszyli się na samą wieść o Mitrydatesie, Mariusz141 stanął w szyku bojowym naprzeciw wodza Mitrydatesa, Menofanesa142.
Ten, zmuszony do odwrotu, uciekł tracąc całe swoje wojsko. Mitrydates z łatwością wtargnął do Bitynii, bez walki opanował jej miasta i ziemie. Jeśli chodzi o inne
miasta Azji, jedne zostały zdobyte, drugie same przeszły na stronę króla. Nastąpiła nagła i całkowita zmiana sytuacji, jedynie Rodyjczycy dochowali Rzymianom przyjaźni. Z powodu tej właśnie przyjaźni Mitrydates wszczął wojnę na ziemi
i na morzu. Rodyjczycy do tego stopnia byli lepsi, że w czasie bitwy morskiej
niewiele brakowało, by wzięli do niewoli samego Mitrydatesa.
Po tym, co zaszło, Mitrydates [231 a] dowiedział się, że Rzymianie rozproszeni
po miastach stają na przeszkodzie jego planom. Napisał do zarządców wszystkich
miast, żeby w jednym i tym samym dniu wyrżnęli wszystkich zamieszkujących je
Rzymian. Wielu dało się nakłonić do tej wielkiej zbrodni, tak że w jednym i tym
samym dniu zginęło od miecza osiemdziesiąt tysięcy Rzymian. Eretria, Chalcyda
oraz cała Eubeja143 przyłączyły się do Mitrydatesa; inne miasta również przeszły
na jego stronę. Nawet Lacedemończycy ponieśli klęskę. Rzymianie wysłali Sutlę
dając mu odpowiednio silne wojsko.
Gdy Sulla dotarł do celu144, zajął szereg miast, które chętnie zmieniły swą
orientację, inne opanował przy użyciu siły po zwycięstwie odniesionym nad niemałym wojskiem pontyjskim. Zdobył, też Ateny. Miasto uległoby doszczętnemu
zniszczeniu, gdyby senat rzymski zawczasu nie unieważnił decyzji Sulli145. Stoczo139

Archelaos z Kapadocji - wódz Mitrydatesa VI, odniósł zwycięstwo nad Nikomedesem
III w Bitynii, opanował Peloponez, Attykę i Beocję, uległ Sulli pod Cheroneją i Orchomenos
w 86 r, przed Chr.; por. Appian 43 nn.; Plutarch Sulla 16 nn., por. Wilcken Archelaos (12)
[w:] R.E. t. II (1894), kol. 448 -450. Jako amicus et socius populi Romani pośredniczył między
Mitrydatesem i Sullą w zawarciu pokoju w 85 r. przed Chr., (Plutarch Sulla 23,4).
140
Amazją (gr. Amaseia) - główne miasto i stolica królestwa Pontu, leżące w kotlinie nad
rzeką Iris (dziś. Yeshil Irmak); miejsce urodzin Mitrydatesa VI; por. Hirschfeld [w:] R.E. t.
I (1894), kol. 1743.
141
Gr. Marios: lekcja z rękopisu A2 z XI w. (por. Focjusz Biblioteka, t. 1, s. XXV);
rękopisy AM zawierają formę gr. Manios (Maniusz). Chodzi tu o Gajusza Mariusza (por,
przyp. 138).
142
Menofanes - patrz Obst Menophanes (1) [w:] R.E. t. XV (1932), kol. 927-928.
143
Eubeja (gr. Eüboia, dziś. Ewwia) - wyspa na Morzu Egejskim u wybrzeży Beocji
i Attyki oddzielona od lądu cieśniną Euripos i zatoką Atlantę. Eretria (koło dziś. Nea Psara)
i Chalcyda (gr. Chalkis) - ważne miasta na Eubei.
144
W 87/86 r. przed Chr.
145
Inne źródła nic o tym nie wspominają. Prawdopodobnie Memnon źle zrozumiał przekaz Plutarcha Sulla 14,8.
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no wiele walk, w których zwycięstwa odnosiły wojska pontyjskie, ale położenie
zmieniało się wraz z sukcesami; wojskom królewskim zaczął doskwierać brak
żywności. Gospodarowały nią nierozumnie i nie potrafiły rozporządzać oszczędnie tym, co przedtem zgromadziły. Znalazłyby się w położeniu bez wyjścia, gdyby
Taksyles146 nie zdobył Amfipolu147, nie skłonił Macedończyków ku Mitrydatesowi
i nie dostarczył stamtąd obfitych zapasów żywności.
On i Archelaos połączyli swe wojska i prowadzili ponad sześćdziesięciotysieczną armię. Stanęli obozem na ziemiach Focydy148, aby tu zmierzyć się z Sullą. Sulla
uzyskał posiłki ze strony Lucjusza Hortensjusza149, który przyprowadził z Italii
ponad sześć tysięcy ludzi i rozłożył obóz w dużej odległości od wroga. Kiedy
żołnierze Archelaosa w liczbie większej, niż to było potrzebne, porozchodzili się
w poszukiwaniu żywności, Sulla niespodziewanie napadł na obóz wroga; kazał
zabijać walecznych jeńców od razu, a tych, co do których nie obawiał się, że mogą
coś przedsięwziąć, ustawił wokół obozu. Polecił im zapalić ognie na przyjęcie
powracających z poszukiwań żywności żołnierzy, aby nie podejrzewali niczego
złego. Akcja przebiegła zgodnie z powziętym planem; wojska Sulli odniosły wspaniałe zwycięstwo150.
Mitrydates oskarżył mieszkańców Chios151 o zbrojne współdziałanie z Rodyjczykami152 i wysłał przeciw nim Dorylaosa153, który zdobył miasto, chociaż
kosztem wielkiego nakładu sił. Ziemię podzielił między Pontyjczyków, mieszkańców Chios załadował na okręty [231 b] i przewiózł do Pontu. Heraklejczycy pozostawali w przyjaźni z mieszkańcami Chios. W trakcie przeprawy okrętów pontyjskich wiozących jeńców zaatakowali je, nie napotykając
oporu (nie starczyło na to siły), i uratowanych odwieźli do miasta. Od
razu, i to chętnie, zaopatrzyli Chijczyków we wszystko, co im było potrzebne,
podtrzymywali ich, później obdarowali szczodrze i umożliwili powrót do
ojczyzny.
Senat wysłał Waleriusza Flakkusa154 i Fimbrię155 na wojnę przeciw Mitrydate146

Taksyles (gr. Taksiles) - osoba nie znana.
Amfipol (gr. Amphipolis) - miasto we wsch. Macedonii (Tracja) nad Strymonem (dziś.
Struma), ważny punkt komunikacyjny i strategiczny, od 168 r. przed Chr. pod panowaniem
Rzymian.
148
Focyda (gr. Phokis) - kraj w środkowej Grecji nad Zatoką Koryncką z centrum
w Delfach.
149
Lucjusz Hortenzjusz - walczył zwycięsko pod dowództwem Sulli pod Cheroneją w 86
r. przed Chr.
150
W 86 r. przed Chr.
151
Chios - wyspa na Morzu Egejskim przy zach. wybrzeżach Azji Mniejszej; w 86 r.
przed Chr. jej mieszkańcy opowiedzieli się po stronie Mitrydatesa.
152
Rodyjczycy - mieszkańcy wyspy Rodos, patrz Cod. 72 przyp. 126.
153
Dorylaos - dowódca wojsk Mitrydatesa Eupatora; por. Willrich Dorylaos (3) [w:] R.E.
t. V (1905), kol. 1578-1579.
154
Lucjusz Waleriusz Flakkus - naczelny wódz Rzymian w wojnie z Mitrydatesem w 86 r.
przed Chr.
147
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sowi z rozkazem, aby współdziałali z Sullą w prowadzeniu działań wojennych,
o ile postępuje on po myśli senatu. Jeśli nie, to wpierw mieli wszcząć walkę z nim.
Ten na początku zmagał się z różnymi przeciwnościami losu (gnębiły go bowiem
i głód, i porażki na polu bitwy), w końcu przezwyciężył je po większej części.
Przeprawił się do Bitynii przez Bizancjum, stąd do Nikei156 i tu się zatrzymał. Tak
samo przeprawił się Fimbria wraz ze swymi wojskami. Tymczasem Flakkus nie
mógł znieść tego, że masy żołnierskie wolały Fimbrię, ponieważ postępował po
ludzku; obrzucał go i znaczniejszych żołnierzy obelgami. Dwaj z nich wpadli we
wściekłość i zabili Flakkusa, co wywołało w senacie gwałtowne oburzenie na
Fimbrię. Mimo to senat ukrył swoje oburzenie i postanowił nadać mu godność
konsula. Fimbria został naczelnym wodzem armii. Zdobywał kolejne miasta. Jedne przechodziły na jego stronę dobrowolnie, inne zmuszał do tego.
Tymczasem syn Mitrydatesa157 wraz ze swymi najlepszymi wodzami, Taksylesem, Diofantem158 i Menandrem159, prowadził wielkie siły wojskowe; ciągnął na
Fimbrię. Barbarzyńcy mieli początkowo przewagę. Fimbria natomiast zamierzał
w walce wyrównać siły mniejszego liczebnie wojska za pomocą forteli (wróg bowiem górował liczbą żołnierzy). Obie armie stanęły nad jakąś rzeką, która je
rozdzielała. Od rana padał deszcz. Wódz rzymski dokonał niespodziewanej przeprawy przez rzekę, wpadł na wrogów pogrążonych we śnie w namiotach i dokonał
rzezi wśród nie zdających sobie sprawy z tego, co się dzieje. Śmierci uszło niewielu
dowódców i jeźdźców, między nimi był również Mitrydates, syn Mitrydatesa.
Ocalił się on uciekając do Pergamonu160, do ojca, wraz z tymi, którzy również
wymknęli się na komach [232a]. Tak po druzgocącej klęsce wojsk królewskich,
o której zrobiło się głośno, większość miast powróciła na stronę Rzymian.
W tym czasie Mariusz powrócił z wygnania do Rzymu. Sulla bał się (gdyż
Mariusz należał do przeciwnego stronnictwa)161, że zapłaci takim samym wygnaniem za znieważenie jego osoby, wysłał więc do Mitrydatesa posłów poddając mu
myśl wszczęcia układów z Rzymianami. Mitrydates przyjął z zadowoleniem możliwość pertraktacji i zażądał, by Sulla przybył na negocjacje; Sulla chętnie pojechał.
155

Gajusz Flawiusz Fimbria - legat Waleriusza, skłócony z nim, przeciągnął na swoją
stronę wojsko, które zamordowało Waleriusza. Odtąd Fimbria działał jako jedyny dowódca, zdobył w walce z Mitrydatesem Bitynię.
156
Nikea - patrz Cod. 65 przyp. 148.
157
Mitrydates Młodszy - naczelny wódz w walkach z wojskami rzymskimi dowodzonymi
przez Fimbrię, poniósł klęskę nad rzeką Ryndakos płynącą między Mizją i Lidią w Azji
Mniejszej.
158
Diofant (gr. Diophantos) - syn Mitaresa (Mitarosa), wódz wojsk syna Mitrydatesa VI,
później walczył w Kapadocji (73 r. przed Chr.), poniósł klęskę w bitwie z Rzymianami
w 71 r.; por. Kirchner Diophantos (10( [w:] R.E. t. V (1905), kol. 1050.
159
Menander (gr. Ménandros) dowódca konnicy.
160
Pergamon - dziś. Bergama w Turcji, miasto nad rzeką Kaikos (dziś. Bakyr-Cayi)
w płn.-zach. Azji Mniejszej.
161
Por. przyp. 138.
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Obu jadących sobie na spotkanie przyjęło gościnnie Dardanon162, tam też
przeprowadzili pertraktacje. Gdy osoby towarzyszące pozostawiły ich samych,
doszli do porozumienia: Mitrydates wycofa się z Azji i pozostawi ją Rzymianom; w Bitynii i Kapadocji będą panować miejscowi władcy. Całe królestwo
Pontu zostanie oddane Mitrydatesowi, który dostarczy Sulli osiemdziesiąt trier
i trzy tysiące talentów na jego powrót do Rzymu. Rzymianie nie będą wywierać
zemsty na miastach za ich przejście na stronę Mitrydatesa; te postanowienia
zawarte w układach nie zostało zrealizowane, gdyż później Rzymianie podbili
wiele tych miast.
Tak więc Sulla niespodziewanie przybył do Italii, a Mariusz163 ponownie opuścił Rzym. Mitrydates powrócił do swojego królestwa i znów podporządkował
sobie liczne ludy, które go opuściły korzystając z niepowodzenia, jakie go spotkało.
Senat wysłał Murenę164, by objął stanowisko naczelnego wodza, a Mitrydates
wyprawił do niego posłów dla potwierdzenia układów zawartych z Sullą, które
uważał za trwałe. Murena nie doszedł jednak do porozumienia z poselstwem
(zresztą posłowie, którzy byli filozofami greckimi, bardziej oczerniali Mitrydatesa, niż stali po jego stronie) i ruszył przeciw Mitrydatesowi. Wzmocnił pozycję
Ariobarzanesa165 w jego królestwie, Kapadocji, i założył miasto Ekineję166 tuż przy
granicy z królestwem Mitrydatesa. W tymże czasie Murena i Mitrydates wysłali
posłów do Heraklejczyków. Każdy ze swej strony wzywał ich do zawarcia przymierza przeciwko drugiemu. Heraklejczycy uważali potęgę Rzymian za straszną,
obawiali się jednak również sąsiedztwa Mitrydatesa. Dlatego odpowiedzieli przybyłym do nich posłom, że wśród tak wielkich wojen, jakie wybuchły, mogą się
troszczyć jedynie o własne interesy, a nie śpieszyć z pomocą [232b] innym. Niemało osób doradzało Murenie ruszyć na Synopę167 i stoczyć bitwę o to królewskie
miasto; jeśli ją zdobędzie, to łatwo opanuje pozostałe miasta. Mitrydates wzmocnił obronność stolicy umieszczając w niej znaczny oddział wojska, a sam, osobiście, przystąpił do działań wojennych. W pierwszych potyczkach wojska królewskie miały przewagę, potem siły w bitwie wyrównały się; zapał wrogów ustąpił
162

Dardanon (gr. Dàrdanos) - miasto w zach. Troadzie w Azji Mniejszej nad brzegiem
Hellespontu (dziś. Dardanele), miejsce zawarcia pokoju między Sullą i Mitrydatesem VI
w 85 r. przed Chr.; por. Bürchner Dardanos (1) [w:] R.E. t. VI (1901), kol. 2163 nn.
163
Tym razem chodzi o Gajusza Mariusza Młodszego, adoptowanego syna Mariusza
(por. przyp. 138, konsula w 82 r. przed Chr., przeciwnika politycznego Sulli.
164
Lucjusz Licyniusz Murena pozostał w Azji Mniejszej na rozkaz Sulli, który powrócił
do Rzymu, a zatem wiadomość o wysłaniu Mureny przez senat dla objęcia naczelnego
dowództwa jest mylna; Murena walczył pod dowództwem Sulli w Grecji przeciw Archelaosowi; w latach 83-81 przed Chr. był namiestnikiem Azji i prowadził wojnę z Mitrydatesem.
165
Ariobarzanes I Filoromajos panował w latach 96/5-62/1; por. Niese Ariobarzanes (5)
[w:] R.E. t. II (1896), kol. 833 n.
166
Ekineja (gr. Ekineia) - miasto nie znane z innych źródeł.
167
Synopa (gr. Sinope, dziś. Sinop w Turcji) - główne miasto portowe i handlowe
Paflagonii na płd. wybrzeżu Morza Czarnego, w 183 r. pn.n.e. zdobyte przez króla Pontu.
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miejsca zniechęceniu i dlatego Mitrydates wycofał się na ziemie leżące w pobliżu
Fasydy168 i Kaukazu. Murena pociągnął do Azji; każdy zaczął układać swoje
sprawy.
Niedługo potem umarł w Rzymie Sulla169. Senat wysłał do Bitynii Aureliusza
Kottę, a do Azji - Lucjusza Lukullusa170 z rozkazem prowadzenia wojny z Mitrydatesem. Mitrydates przygotował dodatkowe silne wojska, czterysta trier,
a z mniejszych jednostek pentekontery - pięćdziesięciowiosłowe małe statki; liczba
ich była niemała. Wojsko powierzył Diofantowi171, wysłał go do Kapadocji, by
umieścił w miastach załogi i ruszył przeciw Lukullusowi w celu powstrzymania
jego dalszego pochodu, gdyby skierował się on ku Pontowi. Lukullus prowadził
ze sobą sto pięćdziesiąt tysięcy piechoty i dwanaście tysięcy jazdy, miał ponadto
sto dwadzieścia wozów bojowych najeżonych sierpami i pełną formację wojsk
inżynieryjnych, której niczego nie brakowało. Śpieszył przez Tymonitydę172, leżącą w Paflagonii, do Galacji i w dziewiątym dniu marszu przybył do Bitynii.
Rozkazał Kotcie, by całą swą flotę trzymał na kotwicy w porcie Chalcedonu.
Flota Mitrydatesa przepłynęła w pobliżu Heraklei, która nie udzieliła jej gościny,
lecz pozwoliła zaopatrzyć się na targu. Jak to zwykłe bywa, ludzie pomieszali się.
Dowódca floty Archelaos kazał pochwycić Sylena i Satyra173, znakomitych obywateli Heraklei, i dotąd nie puścił ich wolno, aż nie nakłonił, by dali mu pięć trier
dla wsparcia w wojnie z Rzymianami. Przez ten czyn (wymyślił go podstępnie
Archelaos) mieszkańcy Heraklei narazili się na nienawiść Rzymian.
Rzymianie wprowadzili podatki w pozostałych miastach; w tym również
i w Heraklei - z wyżej wzmiankowanego powodu. Do miasta przyjechali publikanie174. Zażądali [233a] pieniędzy wbrew panującym u Heraklejczyków zwyczajom - uważali oni to za coś w rodzaju początku niewoli - przez co wywołali wśród
nich złe nastroje. Heraklejczycy powinni byli wysłać posłów do senatu, by uwolnił
ich od podatków, oni jednak za namową jakiegoś bardzo nierozważnego obywatela zamordowali po cichu publikanów, tak że nikt nie wiedział o ich śmierci.
Do bitwy morskiej między Rzymianami i wojskami Pontu doszło pod Chalcedonem175. Zwarły się w boju również piesze wojska królewskie i rzymskie (jed168

Fasyda - patrz przyp. 133.
W 78 r. przed Chr.
170
Marek Aureliusz Kotta i Lucjusz Licyniusz Lukullus - konsulowie w 74 r. przed Chr.;
do Azji przybyli cztery lata po śmierci Sulli.
171
Diofant - najprawdopodobniej ten sam, którego wzmiankowano powyżej, patrz
przyp. 158.
172
Tymonityda (gr. Timonitis) kraina w Paflagonii granicząca z Bitynią, patrz W. Rüge
[w:] R.E. t. XV (1932), kol. 927 n.
173
Sylen i Satyr - osoby nieznane.
174
Publikanie (łac. publicani, gr. dèmosiônaï) - dzierżawcy podatków pochodzący, ze
stanu ekwitów, wpłacali z góry do skarbu państwa nałożone na prowincję podatki, po czym
ściągali je od mieszkańców dopuszczając się zdzierstw i nadużyć (por. Plutarch Lukullus
20,1).
175
Chalcedon (gr. Chalkedon, dziś. Kadiköy w Turcji) - miasto w Bitynii nad Bosforem.
169
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nymi dowodził Mitrydates, drugimi - Kotta). W czasie bitwy piechoty Basternowie176 zmusili Italów do odwrotu, dokonali wśród nich wielkiej rzezi. Tak samo
skończyła się bitwa morska. W tym dniu ziemia i morze były zbrukane trupami
rzymskimi. W bitwie morskiej poległo osiem tysięcy żołnierzy, cztery tysiące pięciuset dostało się do niewoli. W bitwie lądowej padło pięć tysięcy trzystu Italczyków; po stronie wojsk Mitrydatesa zabito około trzystu Basternów i siedmiuset z innych oddziałów. W ten sposób zwycięstwo Mitrydatesa skłoniło wszystkich do niewolniczego poddania mu się. Lukullus stał obozem nad rzeką Sangarios177. Gdy dowiedział się o klęsce, zaczął w rozmowach podnosić upadłych na
duchu żołnierzy. Kiedy Mitrydates, pełen dumy, skierował się na Cyzyk178 z zamiarem oblężenia miasta, Lukullus pociągnął za nim, wydał mu bitwę i pobił na
głowę wojska pontyjskie. Położył trupem ponad dziesięć tysięcy żołnierza, trzynaście tysięcy wziął do niewoli. Tymczasem wojsko Fimbrii podejrzewało swoich
dowódców, że nie mają już do niego zaufania z powodu zuchwałego postępku,
jakiego się dopuściło wobec Flakkusa179. Żołnierze wysłali potajemnie do Mitrydatesa ludzi, którzy mu obiecali, że przejdą na jego stronę. Mitrydates uznał to
za los spadły z nieba i gdy zapadła noc, wyprawił do nich Archelaosa, by potwierdził jego zgodę i sprowadził zbiegów. Kiedy Archelaos przybył do Fimbryjczyków, ci schwytali go, a ludzi mu towarzyszących zabili.
Do tego niepowodzenia króla doszedł także głód w jego wojsku, który doprowadził do śmierci wielu żołnierzy. Mimo to, znosząc wiele nieszczęść, Mitrydates nie od razu zaprzestał oblężenia Cyzyku; dopiero później, kiedy już dużo
przecierpiał i włożył wiele trudu, pozostawił miasto nie zdobyte i oddalił się. Na
czele piechoty [233b] postawił Hermeusza180 i Mariusza181, którzy prowadzili ponad trzydzieści tysięcy żołnierzy, sam natomiast wyruszył przez morze. W czasie
gdy wchodził na okręt, zdarzyło się wiele wypadków - żołnierze chcąc zaokrętować się na triery, które były już przepełnione, lub na inne statki właśnie nadpływające, wieszali się na nich; liczba tych, którzy tak robili, była tak wielka, że
jedne triery zatonęły, inne poprzewracały się. Widząc to Cyzykanie rzucili się na
namioty Pontyjczyków, zabili porzuconych tam chorych żołnierzy i zrabowali
doszczętnie wszystko, cokolwiek pozostawiono w obozie.
176

Basternowie (Bastarnowie) - lud germański osiadły w Besarabii nad Dniestrem i Dunajem, sprzymierzeńcy Mitrydatesa w jego konflikcie zbrojnym z Rzymem, w 88 r. przed
Chr. przybyli do Pontu, zadali klęskę wojskom rzymskim Gajusza Antoniusza nad Istrem
(Dunajem); por. Ihm [w:] R.E. t. III (1899), kol. 110-112.
177
Sangarios (dziś. Sakarya) - rzeka w płn.-zach. Azji Mniejszej (Frygia), wpada do
Morza Czarnego w odległości ok. 80 km od Heraklei Pontyjskiej.
178
Cyzyk - patrz Cod. 88 przyp. 22.
179
por. wyżej [231b]; Plutarch Lukullus 8,1-3.
180
Hermeusz (gr. Hermalos) - dowódca wojsk Mitrydatesa.
181
Mariusz. Użycie w tym kontekście imienia rzymskiego jego niezrozumiałe. Może to
zniekształcona forma imienia Magiusz (gr. Magios) ze względu na podobieństwo liter rho
i gamma; por. Münzer; R.E. t. XIV (1930), kol. 439 i Marius (23) tamże, kol. 1818 n.
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Tymczasem Lukullus ścigał piechotę do rzeki Ajsep182, tam napadł na nią niespodziewanie i dokonał wielkiej rzezi wśród wrogów. Mitrydates zaś, który już
doszedł do siebie, jak tylko mógł, zaczął oblegać Perynt183, a ponieważ nie udawało mu się go zdobyć, pociągnął do Bitynii.
Kiedy przybył Barbasz184 wraz z silnym wojskiem italskim, a wódz rzymski
Triariusz185 zwinął obóz i przystąpił do oblężenia Apamei186, Apamejczycy stawiali opór w miarę sił. W końcu otworzyli bramy, by wpuścić wojsko do miasta.
Armia rzymska zdobyła też Prusę187, miasto leżące u stóp Olimpu azjatyckiego.
Stąd Triariusz dotarł ze swymi siłami zbrojnymi do Prusjady188 położonej nad
morzem. To miasto nazywało się dawniej Kieros; tu, według legendy, przybił
statek Argo189, tu zniknął Hylas190, na którego poszukiwanie ruszył, błądząc, Herakles, tu zaszło wiele innych tego rodzaju wydarzeń.
Prusejczycy przyjęli Triariusza gościnnie, przepędziwszy żołnierzy pontyjskich.
Stamtąd Triariusz przybył do Nikei, w której stała załoga Mitrydatesa. Pontyjczycy wiedzieli, że mieszkańcy Nikei skłaniają się ku Rzymianom i nocą wycofali
się do Mitrydatesa, do Nikomedii191. Rzymianie owładnęli miastem bez trudu.
Samo miasto Nikea wywodzi swą nazwę od dziewczyny-najady noszącej imię
Nikea. Było ono dziełem Nikejczyków, którzy wzięli udział w wyprawie wojskowej Aleksandra i po jego śmierci wrócili do ojczyzny; założyli je i zaludnili.
Najada Nikea była, jak mówią, córką władcy kraju, Sangariusza, i Cybeli.
Wolała dziewictwo niż [234a] obcowanie z mężczyzną i pędziła życie w górach na
polowaniu. Zakochał się w niej Dionizos, lecz bez wzajemności. Nie mogąc pozyskać jej uczucia, postanowił zdobyć przedmiot swej miłości za pomocą knowań.
182

Ajsep (gr. Aisepos, dziś. Gönen Çayi) - rzeka w Mizji, wpada do Propontydy (Morze
Marmara), por. Hirschfelf Aisopos (19) [w:] R.E. t. I (1890), kol. 1085.
183
Perynt (gr. Périnthos) - tracka nazwa późniejszej Heraklei Pontyjskiej (patrz
przyp. 2).
184
Barbasz (gr. Barbas)- postać nie znana z innych źródeł historycznych.
185
Gajusz Waleriusz Triariusz - legat Lukullusa, zdobył w 73 r. Apameję (patrz przyp.
198), Prusjadę w Bitynii, walczył wraz z Kottą przy zdobywaniu Heraklei, opanował Tios
i Amastris; Appian Mitrydates 77, por. Volkmann Valerius (363) [w:] R.E. 2. Seria, t. VIII
(1955), kol. 232-234.
186
Apameja (gr. Apameia) - miasto w Bitynii (dziś ruiny) w odległości ok. 1 km na
płd.-wsch. od dziś. miasta Mudanya nad Propontydą; nazwę wywodzi od Apame, imienia
żony króla Prusjasza II.
187
Prusa (dziś. Bursa) - miasto w Bitynii u stóp Olimpu odległe o 25 km od Propontydy,
stolica królów Bitynii, od 74 r, przed Chr. pod władzą Rzymian.
188
Prusjada - patrz przyp. 64 i 121.
189
Argo - mityczny statek zbudowany pod kierownictwem Ateny, na którym pięćdziesięciu żeglarzy (Argonautów) popłynęło do Kolchidy po złote runo.
190
Hylas - mityczny syn króla Diopów, ulubieniec Heraklesa, któremu towarzyszył
w wyprawie Argonautów po złote runo; zniknął, bo gdy czerpał wodę ze źródła Pegai,
zakochane w nim nimfy wciągnęły go do wody.
191
Nikomedia (gr. Nikomedeia) - patrz Cod. 62 przyp. 6.
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A więc napełnił winem źródło, z którego zwykle piła wodę Nikea, kiedy wracała
zmęczona z łowów. Niczego nie podejrzewając, postąpiła jak zwykle, zaspokoiła
pragnienie zdradliwym płynem i, nieświadoma, uległa woli zakochanego. Kiedy
bowiem dziewczynę zamroczyło wino i ogarnął sen, Dionizos połączył się z ukochaną; z niej urodził mu się Satyr i inne dzieci.
Nikejczycy, którzy wznieśli to miasto Nikeę, położone w sąsiedztwie Focydy,
zaludnili je i uważali za swą ojczyznę. Prowadzili o nią wiele sporów z mieszkańcami tejże Focydy, później z ich powodu utracili swoją ojczyznę. Focejczycy
dołożyli wiele starań, by zburzyć ich miasto i zetrzeć je z powierzchni ziemi.
W taki oto sposób Nikea otrzymała swą nazwę, tak została założona i tak dostała
się pod panowanie Rzymian.
Mitrydates przebywał w Nikomedii. Kotta natomiast usiłował naprawić swoje
poprzednie błędy. Przybył pod Nikomedię z Chalcedonu, gdzie poniósł klęskę192.
Stanął obozem w odległości stu pięćdziesięciu stadiów od miasta i wystrzegał się
wydania bitwy. Triariusz z własnej inicjatywy bardzo szybko dołączył do Kotty,
tak, że gdyby Mitrydates schronił się do miasta, wojska rzymskie były przygotowane do przypuszczenia ataku na miasto z obu stron. Król jednak dowiedział się,
że w dwóch bitwach morskich, stoczonych koło Tenedos193 i dalej na morzu
Egejskim, wojska pontyjskie uległy orężowi Lukullusa. Uważał, że sam nie sprosta obecnej sile wojennej Rzymian. Kazał okrętom ponownie wypłynąć na rzekę194.
Zaskoczyła go gwałtowna burza, stracił kilka trier, a sam wraz z większością
wojska został zapędzony do rzeki Hypios195. Tam, zatrzymany przez burzę, dowiedział się, że miastem rządzi Heraklejczyk Lamach196, z którym łączyła go
dawna przyjaźń. Za pomocą licznych obietnic nakłaniał Lamacha, by zgodził się
przyjąć go w mieście. Wysłał także pieniądze. Lamach przychylił się do prośby.
Kazał przygotować mieszkańcom wystawną ucztę publiczną poza miastem; polecił, by w czasie biesiady nie zamykano [234b] bram miejskich i spoił winem lud.
Zgodnie z podjętym wspólnie planem, w tajemnicy, poczynił zawczasu przygotowania, aby Mitrydates w oznaczonym dniu przybył w pobliże miasta. W ten
sposób Heraklejczycy jeszcze nie zauważyli przybycia Mitrydatesa, a już miasto
znalazło się w jego ręku.
Nazajutrz król zwołał ludność do miasta, przemówił do niej przyjaznymi słowami i zapewnił ją o swojej życzliwości. Pozostawił załogę liczącą cztery tysiące
żołnierzy na czele z frurarchą Konnakoreksem197 pod pozorem, że jeśli Rzymianie
zechcieliby pokusić się o zdobycie miasta, ci żołnierze odeprą ich i ocalą miesz192

Por. wyżej [233a].
Tenedos - wyspa w płn. części Morza Egejskiego koło Troady.
194
Nazwy rzeki Focjusz nie wymienia.
195
Hypios - rzeka we wsch. Bitynii, bierze początek w Prusjadzie, przepływa jezioro
Daphnusis (dziś. Melen Gol), wpada do Morza Czarnego koło dziś. Akcakoca.
196
Lamach (gr. Lómachos) - postać znana jedynie z relacji Memnona.
197
Frurarchą - dowódca wojskowej załogi miejskiej; Konnakoreks znany jest tylko z relacji
Memnona.
193
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kańców. Następnie obdzielił pieniędzmi obywateli, a zwłaszcza urzędników, po
czym odpłynął do Synopy.
Naczelni i pełnomocni dowódcy rzymscy: Lukullus, Kotta i Triariusz, którzy
połączyli swe siły pod Nikomedią, przygotowywali się do najazdu na Pont198. Gdy
doszła do nich wiadomość o zdobyciu Heraklei, nie wiedząc o zdradzie, myśleli, że
zbuntowało się całe miasto. Postanowiono, że Lukullus z największą częścią wojska ruszy do Kapadocji przez środek kraju na Mitrydatesa i jego królestwo, Kotta
wyprawi się na Herakleję, Triariusz weźmie flotę, aby napaść na okręty Mitrydatesa wysłane przeciwko Krecie i Iberii, kiedy będą wracały przez Hellespont199 i Propontydę.
Mitrydates dowiedział się o tym i podjął odpowiednie przygotowania. Wysłał
posłów do królów scytyjskich, do króla Partów i do swego zięcia Tygranesa
Armeńczyka200. Ci pierwsi dali odpowiedź odmowną, jedynie Tygranes, dręczony
i napastowany przez córkę Mitrydatesa, obiecał pomoc wojskową. I Mitrydates
wyprawił różnych wodzów przeciw Lukullusowi. Doszło do starcia. Koleje bitwy
często się zmieniały, najczęściej jednak los sprzyjał Rzymianom201.
Król upadł na duchu. Zebrał czterdzieści tysięcy piechoty, osiem tysięcy jazdy
i wyprawił Diofanta i Taksylesa w ślad za wysłanymi już wojskami. Kiedy ci
połączyli się z poprzednimi formacjami, wrogowie zaczęli próbować swych sił
w niemal codziennych potyczkach; potem doszło do dwóch bitew jazdy. W jednej
odnieśli zwycięstwo Rzymianie, w drugiej zwycięzcami byli Pontyjczycy. Wojna
przeciągała się. Lukullus wysłał żołnierzy do Kapadocji dla zaopatrzenia się w żywność [235a]. Dowiedzieli się o tym Taksyles i Diofant, wysłali cztery tysiące
piechoty i dwa tysiące jeźdźców, by ich zaatakowali i ograbili wracających z żywnością. Doszło do walki. Zwycięzcami zostali Rzymianie: Lukullus wysłał swoim
wojskom posiłki; barbarzyńcy rzucili się do panicznej ucieczki. Wojsko rzymskie
szło tropem uciekających, dotarło do obozu Diofanta i Taksylesa i stoczyło z nimi
zaciekłą bitwę. Pontyjczycy krótko stawiali opór, potem, gdy dowódcy pierwsi
zawrócili, wszyscy ugięli się pod naporem wroga; dowódcy sami jako naoczni
świadkowie powiadomili Mitrydatesa o klęsce; zginęła wówczas ogromna masa
barbarzyńców.
Tak sprawy Mitrydatesa w sposób oczywisty miały się coraz gorzej; żony królewskie zabito, a on w tajemnicy przed poddanymi postanowił, uciec z Kabir202,
gdzie właśnie przebywał. W czasie ucieczki wpadłby w ręce Galatów, którzy go
ścigali nie wiedząc, kim jest uciekinier, ale natrafili oni na muła dźwigającego
198

W 72/71 r. przed Chr.
Hellespont - dziś. Dardanele; Propontyda - dziś. Morze Marmara.
200
Tygranes Armeńczyk - król Armenii (95 - ok. 55), mąż Kleopatry, córki Mitrydatesa
VI, i jego sprzymierzeniec od 93 r.; por. Geyer Tigranes (1) [w:] R.E. 2. Seria, t. VI (1957),
kol. 969-978.
201
W 71 r. przed Chr.
202
Kabiry (gr. Kâbeira, późniejsze nazwy: Diospolis, Pythodoris Sebaste) - miasto w Poncie leżące ok. 25 km od Eupatorii (patrz przyp. 219), rezydencja Mitrydatesa VI.
199
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złoto i srebro z jego skarbca i zatrzymali się dla zagrabiebia tych skarbów. On
natomiast dotarł cało do Armenii.
Lukullus wysłał przeciw Mitrydatesowi wodza Marka Pompejusza203, który
wraz z całym wojskiem spieszył do Kabir. Kiedy otoczył miasto, barbarzyńcy
poddali się; tak więc miał już ich uległych i objął w posiadanie mury obronne.
Następnie przybył pod Amisos; tam w rozmowach z mieszkańcami zachęcał ich
do przejścia na stronę Rzymian, ale ponieważ nie udało mu się ich namówić,
poniechał zdobycia tego miasta i zamiast niego począł oblegać Eupatorię204. Pozorował, że prowadzi oblężenie niemrawo, aby spowodować u wrogów taką samą
niemrawość w działaniu. I tak też się stało. Zdobył miasto takim oto manewrem:
rozkazał żołnierzom niespodziewanie chwycić za drabiny - obrońcy, nawykli do
opieszałości, nie spodziewali się czegoś podobnego - i polecił im dostać się na
mury. Tak Eupatoria wpadła w ręce wrogów i od razu została zburzona. Nieco
później zdobyto również Amisos w taki sam sposób; żołnierze dostali się po
drabinach na mury. Na początku doszło do rzezi mieszkańców [235b], potem
Lukullus powstrzymał rozlew krwi, zwrócił miasto i jego ziemie tym, którzy ocaleli, i obszedł się z nimi zupełnie przyzwoicie.
Mitrydates dotarł do swego zięcia. Myślał, że zostanie dopuszczony do jego
towarzystwa, lecz mu się nie udało; mimo to otrzymał do swojej dyspozycji straż
przyboczną i inne dowody życzliwego przyjęcia. Tymczasem Lukullus wyprawił
do Tygranesa posła w osobie Appiusza Klodiusza205, żądając wydania Mitrydatesa. Tygranes nie wydał go, uzasadnił odmowę obawą, że jeśli wyda ojca swojej
żony, to ściągnie na siebie potępienie ze strony wszystkich mieszkańców; zresztą
on także wiedział, że Mitrydates był uciążliwy, i patrzył podejrzliwie na natręta.
Tygranes odpowiedział Lukullusowi listem, zawierającym powyższe uzasadnienie.
List oburzył adresata, gdyż w nagłówku nie było jego tytułu: „naczelny i pełnomocny wódz". W ten sposób Tygranes wytknął Lukullusowi, że on sam nie nazywał go w swoich listach „królem królów". Na tym się kończy księga piętnasta.
Kolejna księga przedstawia następujące wydarzenia. Kotta wraz z wojskiem
rzymskim szedł na Herakleję, lecz przedtem skierował je przeciw Prusjadzie (ta
Prusjada nazywała się dawniej Kieros od rzeki płynącej nieopodal; król Bitynii
odebrał miasto Heraklejczykom i nazwał je swoim imieniem206. Następnie Kotta
zeszedł nad morze, maszerował wzdłuż wybrzeża i zatrzymał się przy twierdzy
wzniesionej na wzgórzu; otoczył ją wojskiem. Kiedy przypuścił gwałtowny
szturm, mieszkańcy stawiali mu opór przy pomocy miejscowej załogi. Więcej
203

Marek Pompejusz - łac. Marcus Pompeius; Miltner, M. Pompeius (11) [w:] R.E. t. XXI
(1952), kol. 2055 n.
204
Eupatoria - miasto nadbrzeżne w Foncie założone przez Mitrydatesa VI Eupatora
między ujściami rzek Lykos (dziś. Kelkitsu) i Iris (dziś. Yeshil-Irmak); W. Rüge Eupatoria
(1) [w:] R.E. t. VI (1919), kol. 1161.
205
Por. Plutarch Lukullus 19,2.
206
Mowa o mieście Kieros (a właściwie Kios, por. przyp. 64, 121), którego nazwę zmienił
król Bitynii Prusjasz I nazywając je Prusjada.
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żołnierzy poległo po stronie Rzymian, natomiast wielu Heraklejczyków zostało
rannych od strzał. Kotta dał sygnał wojsku do zaprzestania walki o mury i rozbił
obóz nieco dalej, aby uniemożliwić wypady oblężonych dla zaopatrywania się
w żywność. Ponieważ żywność w mieście była na wyczerpaniu, wysłano poselstwo
do osadników w celu zakupu produktów. Osadnicy przyjęli poselstwo życzliwie.
Nieco wcześniej Triariusz wypłynął na czele floty rzymskiej z Nikomedii w pościgu za trierami pontyjskimi, które, jak już wzmiankowano207, zostały wysłane do
Krety i Iberii. Dowiedział się, że te, co ocalały, wróciły do Pontu (wiele trier
zatonęło podczas burzy lub w pomniejszych bitwach) [236a], zaskoczył je i zmusił
do stoczenia bitwy koło Tenedos. Sam rozporządzał siedemdziesięcioma trierami,
Pontyjczycy mieli nieco poniżej osiemdziesięciu. Doszło do walki; z początku
marynarze królewscy stawiali opór, później zawrócili i rzucili się do bezładnej
ucieczki. Wojsko rzymskie odniosło zdecydowane zwycięstwo. Tak zginęła cała
flota Mitrydatesa, która płynęła za nim z Azji.
Kotta nadal stał obozem pod Herakleją. Dotychczas nie rzucał całego wojska
do działań oblężniczych, podprowadzał pod mury jego część. Słał do akcji nielicznych Rzymian, natomiast wielu Bityńczyków. Ponieważ dużo było rannych i zabitych, postanowił wytoczyć machiny wojenne, z których żółw wydawał się oblężonym najstraszniejszy208. Wprowadził go więc do oblężenia wraz z całym wojskiem, skierowując ku wieży wyglądającej w jego oczach na możliwą do skruszenia. Uderzona raz, potem drugi, nie tylko, wbrew oczekiwaniu, oparła się, ale też
odłamał się taran z przodu machiny, co podniosło na duchu Heraklejczyków,
a Kottę zmartwiło i dało mu powód do obawy, że nigdy nie zdobędzie miasta.
Nazajutrz znowu podprowadził machinę, lecz niczego nie uzyskał; kazał machinę podpalić i ściąć głowy jej konstruktorom. Pozostawił straż pod murami, a z resztą wojska zatrzymał się na równinie zwanej Wilczą209; było to miejsce obfitujące
w żywność. Stąd żołnierze ruszali, by pustoszyć całe okolice położone wokół
Heraklei, i sprawili, że mieszkańcy stali się zupełnie bezradni.
Wysłano więc następne poselstwo do Chersonezyjczyków210 i Teodozjan211
w Scytii i do władców ziem nad Bosforem z propozycją zawarcia przymierza
wojskowego. Posłowie wykonali misję pomyślnie i powrócili. W czasie gdy wrogowie oblegali miasto, wewnątrz murów powstały nie mniejsze trudności. Żołnierzom nie wystarczały takie racje żywnościowe, z jakich żyła ludność. Biciem zmu207

Patrz wyżej [234b].
Żółw (gr. Chelôrië, łac. testudo) - machina oblężnicza z taranem, przykryta dachem
i dwiema bocznymi osłonami dla ochrony żołnierzy ją obsługujących, zwana tak z powodu
podobieństwa do żółwia i dla jej powolności w transporcie; por. Liwiusz Dzieje 32,17,39.
209
Gr. Pédion Lykaia.
210
Chersonezyjczycy - mieszkańcy Chersonezu Taurydzkiego, miasta koło dziś. Sewastopola, które zostało założone przez Herakleję Pontyjską; nękane przez Scytów, oddało się
w II w. przed Chr. pod opiekę Mitydatesa VI Eupatora.
211
Teodozjanie - mieszkańcy Teodozji, miasta w Królestwie Bosporańskim (późniejszej
Kaffy).
208
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szali mieszkańców do dostarczania im pożywienia, z którego zdobywaniem oni
sami mieli wiele trudności. Jeszcze gorsze było to, że ich dowódca Konnakoreks nie zabraniał żołnierzom stosowania przemocy, lecz jeszcze do tego zachęcał.
Kotta spustoszył kraj i ponownie przystąpił do ataku na mury. Widząc jednak,
że żołnierze traktują oblężenie bez zapału, odstąpił od oblegania murów; posłał po
Triariusza wzywając go, by szybko przybył z trierami i uniemożliwił [236b] zaopatrywanie miasta od strony morza. Triariusz wziął więc statki, jakimi rozporządzał,
ponadto dwadzieścia okrętów rodyjskich, co w sumie dało czterdzieści trzy jednostki, i wyruszył do Pontu. Powiadomił Kottę o czasie swego przybycia. W tym
samym dniu, kiedy Kotta poprowadził wojsko pod mury, ukazała się flota Triariusza. Heraklejczycy, przerażeni nagłym pojawieniem się statków, wyprowadzili
na morze trzydzieści okrętów nie wyposażonych dostatecznie; pozostała w mieście
ludność zajęła się obroną obleganych murów.
Flota heraklejska zmierzała naprzeciw okrętom wroga, które właśnie nadpływały. Pierwsi Rodyjczycy (znani z tego, że doświadczeniem i męstwem przewyższali innych) zwarli się z okrętami płynącymi z Heraklei; z miejsca poszły na dno
trzy statki rodyjskie i pięć heraklejskich. Do bitwy morskiej weszli z kolei Rzymianie. Wiele ucierpieli od wroga, ale i wiele cierpień mu zadali. Więcej jednak
spowodowali strat, niż sami ponieśli. Zawrócili flotę przybyłą z Heraklei; niszcząc
czternaście statków zmusili ją do ucieczki i do powrotu do miasta. Zwycięskie
okręty stanęły na kotwicy przed wielkim portem, a Kotta rozkazał piechocie
odstąpić od oblężenia murów. Wojska Triariusza wypływały codziennie z portu
i przechwytywały statki zaopatrujące oblężonych w żywność; w mieście zapanował tak wielki brak jedzenia, że chojniks zboża osiągnął cenę osiemdziesięciu
drachm attyckich212.
Do tych i innych nieszczęść doszła jeszcze zaraza, która wybuchła w mieście (z
powodu czy to zmian klimatycznych, czy niezwykłego sposobu odżywiania się);
powodowała ona różne rodzaje zgonu zależne od różnych postaci, jakie przybierała choroba. W takich okolicznościach zmarł również Lamach śmiercią poprzedzoną cięższymi i dłuższymi niż u innych cierpieniami. Zaraza ogarnęła przede
wszystkim straż wojskową; z trzytysięcznej załogi umarło tysiąc żołnierzy. Choroba nie ominęła także Rzymian.
Konnakoreks, któremu dawały się silnie we znaki te nieszczęścia, postanowił
poddać miasto Rzymianom i ocalić się kosztem Heraklejczyków skazując ich na
zagładę. Pomagał mu w tym mieszkaniec Heraklei o imieniu Damofeles213; był on
zwolennikiem postępowania Lamacha i po jego zgonie został dowódcą załogi
wojskowej miasta. Tymczasem Konnakoreks miał się na baczności przed Kotta,
człowiekiem o trudnym i zdradliwym charakterze, i wolał pertraktować z Triariuszem. Damofeles nie uznał za potrzebne uczestniczyć w jego planach. Konnako212

Chojniks - grecka miara pojemności równa 1,08 litra; drachma eubejsko-attycka miała
wartość 4,37 g srebra.
213
Damofeles (gr. Damophelës) - osoba znana jedynie z niniejszej relacji Memnona.
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reks i Triariusz podjęli działania, z których obaj spodziewali się wyciągnąć korzyści [237a], i zaczęli przygotowywać zdradę.
Knowania zdrajców wyszły na jaw i doszły do wiadomości ogółu. Mieszkańcy
zbiegli się na zebranie; wezwano też dowódcę załogi. Brytagoras214, człowiek powszechnie znany, udał się do Konnakoreksa, przedstawił mu położenie, w jakim
się znalazła Herakleja, i powiedział, że jeśli uzyska jego zgodę, podejmie rozmowy
z Triariuszem dla dobra i ocalenia wszystkich. W czasie rozmowy Brytagoras
wylewał swe żale połączone z wieloma prośbami. Konnakoreks wstał; nie zgodził
się na zawarcie przedstawionego mu porozumienia i kłamliwie powiedział, że jest
przywiązany do wolności i ma nadzieję na lepszą przyszłość. Dowiedział się bowiem z listu, że król zaznał u swego zięcia Tygranesa życzliwego przyjęcia i liczy
na otrzymanie szybkiej i odpowiedniej pomocy.
Tak oto Konnakoreks odegrał swą rolę, a Heraklejczycy, zwiedzeni jego słowami (wybiera się bowiem zawsze to, co się lubi), uwierzyli w nie jak w opowieści
tchnące prawdą. Kiedy Konnakoreks uznał, że udało mu się wyprowadzić ich na
manowce, załadował o północy po cichu wojsko na triery (układy zawarte z Triariuszem pozwoliły mu wyruszyć bez przeszkód z całym zgromadzonym dobytkiem) i odpłynął wraz ze swymi oddziałami. Damofeles otworzył bramy przed
wojskiem rzymskim i przyjął Triariusza. Żołnierze weszli do miasta - jedni przez
bramy, drudzy forsując mury; wówczas dopiero Heraklejczycy pojęli, że zostali
zdradzeni. Jedni poddali się, drudzy odebrali sobie życie. Rabowano kosztowności i mienie ruchome. Wróg obchodził się z mieszkańcami z najwyższym okrucieństwem, Rzymianie bowiem przypomnieli sobie wszystko, co przecierpieli w czasie
wojny na morzu, i wszystkie trudy, jakie znosili podczas oblężenia miasta.
Wrogowie nie oszczędzili nawet ludzi szukających schronienia w świątyniach:
mordowali ich przed ołtarzami i posągami świętych. Z tego powodu wielu mieszkańców zeskoczyło z murów i rozproszyło się po całej okolicy; inni z konieczności
przechodzili na stronę Kotty. Od nich właśnie dowiedział się on o zdobyciu miasta, rzezi mieszkańców i grabieży dobytku. Ogarnęła go wściekłość, ruszył pośpiesznie ku miastu. Żołnierze również zionęli oburzeniem, ponieważ czuli się
pozbawieni nie tylko sławy, lecz [237b] także wszystkich dóbr, które padły łupem
tamtych. I stanęliby do nieubłaganej walki ze swoimi pobratymcami, w której
wyrżnęliby się wzajemnie, gdyby Triariusz nie zrozumiał ich oburzenia, nie uspokoił w wielu rozmowach Kotty i wojska i nie zażegnał bratobójczej wojny zapewniając, że łupy pozostawi się do wspólnego podziału.
Kiedy dowiedzieli się, że Konnakoreks zdobył Tios i Amastris, Kotta natychmiast wysłał Triariusza z rozkazem, by mu odebrał oba miasta. Triariusz przyjął
ludzi, którzy mu się poddali, a także wziętych do niewoli, z pozostałymi postępował z całą bezwzględnością. Istotnie! Szukał wszystkiego215, co miało wartość, nie uszanował przedmiotów znajdujących się w świątyniach. Przeciwnie,
214
215

Brytagoras (gr. Brithagôras) - postać nie znana z innych źródeł.
Autor wraca do opisu tego, co działo się w Heraklei.
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zabierał rzeźby, obrazy, a było ich wiele i były piękne. Z agory zabrał też posąg
Heraklesa216 odłączony od piramidy, z całym wystrojem, który swą kosztownością, wielkimi rozmiarami, harmonią, wdziękiem i artyzmem w pełni odpowiadał
pochwałom, jakimi go wysławiano. Maczuga była wykuta ze szczerego złota.
Wielką lwią skórę, która go okrywała, wykonano z tego samego kruszcu, tak
samo jak kołczan wraz ze strzałami i hakiem. Było jeszcze wiele innych pięknych
i godnych podziwu wotów i przedmiotów zrabowanych ze świątyń i z reszty
miasta. Triariusz załadował je na okręty, na koniec rozkazał żołnierzom podpalić
budowle. Puścił z dymem wiele dzielnic. Miasto zostało zdobyte; wytrzymywało
oblężenie przez dwa lata217.
Triariusz przybył do miast, do których go wysłano. Zezwolił Konnakoreksowi
odejść (ten bowiem zamierzał ukryć swą zdradę Heraklei przez zdobycie innych
miast), sam objął te miasta w posiadanie zgodnie z zawartym porozumieniem.
Kotta po zakończeniu działań wojennych, o czym była mowa, wysłał piechotę
i jazdę do Lukullusa, sprzymierzeńców odprawił do domu, sam natomiast popłynął z flotą. Jeśli chodzi o okręty wiozące łupy zdobyte w mieście: jedne, przeładowane, zatonęły nie opodal wybrzeża, inne pod wpływem wiatru, który zaczął
dąć z północy, zbaczały z kursu i osiadały na mieliznach, gdzie traciły większą
część ładunku.
Leonip, który wraz z Klearchem218 otrzymał od Mitrydatesa Synopę, stracił
jakąkolwiek nadzieję na pomyślny przebieg spraw. Posłał do Lukullusa ludzi
w sprawie zamierzonej zdrady. Tymczasem Kleochares i Seleukos219 (ten był strategiem [238a] w wojsku Mitrydatesa, równym w stopniu wzmiankowanym dowódcom) dowiedzieli się o zdradzie Leonipa. Zwołali zebranie, na którym wystąpili wobec niego z oskarżeniem. Zgromadzeni nie pozwolili im mówić, uważali
bowiem Leonipa za człowieka uczciwego. Wobec tego stronnicy Kleocharesa,
obawiając się życzliwości ludu, jaką obdarzał on Leonipa, zamordowali go podstępnie pod osłoną nocy. Ludność była oburzona tą zbrodnią, lecz zwolennicy
Kleocharesa stali się panami sytuacji. Zaczęli sprawować rządy samowładnie,
z myślą, że w ten sposób unikną kary za mord popełniony na Leonipie.
W tym czasie do brzegu w pobliżu Synopy miał przybić w drodze z Bosforu
Cenzoryn220, dowódca floty rzymskiej złożonej z piętnastu trier, załadowanych
zbożem wiezionym dla wojska rzymskiego stacjonującego w obozie. Ludzie Kleocharesa i Seleukosa wypłynęli mu naprzeciw na trierach synopejskich pod rozkazami Seleukosa. Wydali mu bitwę morską, odnieśli nad Italami zwycięstwo
216

Autor mówi tu o słynnej rzeźbie Heraklesa stojącego na piramidzie.
To znaczy w latach 72-70 przed Chr.
218
Leonip (gr. Leonippos), Klearch (gr. Kléarchos) - postacie znane jedynie z relacji
Memnona.
219
Kleochares i Seleukos - osoby znane tylko z relacji Memnona.
220
Marcjusz Cenzoryn - łac. Marcius Censorinus, dowódca floty rzymskiej pokonany
przez Mitrydatesa w 70 r. przed Chr. pod Synopą; Müntzer Marcius (40) [w:] R.E, t. XIV
(1930), kol. 1550.
217
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i zarekwirowali jako łup triery z ładunkiem. Wśród zwolenników Kleocharesa
zapanowała radość z tego sukcesu, co dało początek jeszcze większej samowoli
w rządzeniu miastem; skazywali oni na śmierć obywateli bez postępowania sądowego, w pozostałych sprawach posuwali się również do okrucieństwa ponad miarę.
Tymczasem wybuchł spór między Kleocharesem i Seleukosem. Pierwszy chciał
dalej prowadzić wojnę, natomiast Seleukos zamierzał wymordować wszystkich
Synopejczyków i oddać miasto Rzymianom w zamian za wielkie dary. Żadne
z tych stanowisk nie przeważyło. Obaj przeciwnicy załadowali potajemnie swoje
łupy na statki transportowe i wysłali je do Macharesa221, syna Mitrydatesa, który
podówczas przebywał koło Kolchidy222.
Jednocześnie przybył pod miasto naczelny wódz rzymski Lukullus i przystąpił
do potężnego oblężenia. Machares, syn Mitrydatesa, wysłał do Lukullusa poselstwo z propozycją, by uznał go za przyjaciela i zawarł sojusz wojskowy. Lukullus przyjął posłów życzliwie, mówiąc, że uzna układy za obowiązujące, jeśli nie
będzie się wysyłało żywności dla Synopejczyków. Machares nie tylko postąpił
zgodnie z zaleceniem, lecz także posłał do Lukullusa to, co zamierzał wysłać do
ludzi Mitrydatesa. Widząc to, zwolennicy Kleocharesa stracili nadzieję na jakikolwiek zysk, załadowali wielkie bogactwa na statki, pozostawili miasto na łup
żołnierzom (wszystko to działo się z nadejściem nocy) i uciekli na statkach do
okolic położonych bardziej w głębi Pontu (zamieszkiwali je Sanegowie223 i Lazowie224). Przedtem jeszcze podpalili pozostawione statki. Gdy płomienie strzeliły
w górę, Lukullus zrozumiał, co się stało. Rozkazał przystawić drabiny do
murów. Żołnierze wspięli się po nich; od razu doszło do niemałej [238b] rzezi,
lecz Lukullus, zdjęty litością, powstrzymał dalszy rozlew krwi. Tak więc zdobyto również Synopę. Opór stawiała jeszcze Amazja, lecz niedługo potem i ona
poddała się Rzymianom.
Mitrydates przebywał już rok i osiem miesięcy w prowincjach Armenii i jeszcze
nie widział się z Tygranesem. Kiedy Tygranes w końcu zgodził się dopuścić go
przed swoje oblicze, przybył ze wspaniałym orszakiem i został przyjęty przez
niego po królewsku. Tygranes przez trzy tygodnie rozmawiał z nim w cztery oczy,
następnie wydał na jego cześć ciąg wspaniałych i wyszukanych uczt, dał mu dzie221

Machares - syn Mitrydatesa VI Eupatora, otrzymał od ojca Królestwo Bosporańskie
(80 r. przed Chr.); w 70 r. przed Chr. zdradził ojca i opowiedział się po stronie Lukullusa,
któremu pomagał w działaniach wojennych koło Synopy; w zamian za to i za dary w postaci
złota otrzymał tytuł amicus et socius populi Romani; por. Appian Mitrydates 67, 281; 78,342;
Plutarch Lukullus 24,1; Obst [w:] R.E. t. XIV (1930), kol. 153.
222
Kolchida (gr. Kolchis) - kraj na pn.-wsch. wybrzeżu Morza Czarnego utożsamiany
z mityczną krainą Aja, do której wyprawili się Argonauci.
223
Sanegowie - jedno z plemion kaukazkich; Herrmann Sanegai: [w:] R.E, 2. Seria, t.
I (1914), kol. 2254.
224
Lazowie (gr. Lâzoi lub Lazai) - lud w Kolchidzie pochodzenia scytyjskiego, zamieszkiwał terytoria nad rzeką Fasydą; Herrmann [w:] R.E. t. XII (1924), kol. 1042 n.
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sięć tysięcy jeźdźców i odesłał do Pontu225. Lukullus wkroczył do Kapadocji utrzymując przyjazne stosunki z jej włada Ariobarzanesem226. Przebył, wbrew oczekiwaniu, Eufrat pieszo i skierował wojsko w stronę miasta, w którym, jak się dowiedział, trzymano pod strażą nałożnice Tygranesa i wiele bardzo cennych rzeczy.
Wyznaczył żołnierzy mających oblegać Tygranocertę227 oraz innych, którzy otrzymali rozkaz zdobywania ważniejszych miast.
Tak oto niemal cała Armenia była osaczona. Tygranes kazał wezwać do siebie
Mitrydatesa. Wysłał też wojsko w okolice miasta, w którym trzymano jego harem. Kiedy żołnierze przybyli na miejsce, zamknęli ciągłą strzelaniną z łuków
wyjścia z obozu rzymskiego i pod osłoną nocy wyprowadzili harem, zabrali najcenniejsze skarby i wysłali wszystko przodem. Z nastaniem dnia Rzymianie wspierani przez Traków bili się mężnie z Armeńczykami kładąc ich gęsto trupem; wzięli
do niewoli nie mniej jeńców, niż padło zabitych. Tymczasem wcześniej wysłane
skarby i harem dotarły bezpiecznie do Tygranesa. Ten zebrał wojsko w sile osiemdziesięciu tysięcy żołnierzy i pociągnął z gór na Tygranocertę, by uwolnić obleganych i odeprzeć wrogów. Przybył szybko; ujrzawszy małe liczebnie wojsko
rzymskie, wypowiadał się pogardliwie, mówiąc, że jeśli są to posłowie, to przybyło
ich wielu, jeśli wrogowie, to jest ich stanowczo za mało. Po tych słowach kazał
rozbić obóz.
Lukullus ustawił wojsko w szyku bojowym, wzbudził wśród podległych sobie
żołnierzy męstwo i od razu rzucił do boju prawe skrzydło, potem ruszył oddziały
najbliższe i następnie pozostałe formacje. Armeńczycy rzucili się do bezładnej,
niepowstrzymanej ucieczki. Doszło do rzezi wroga tak samo wielkiej, jak wielka
była jego ucieczka.
Tygranes przekazał diadem i inne oznaki władzy [239a] synowi, a sam
schronił się w jednej ze swoich twierdz. Lukullus zaś zwrócił się przeciwko
Tygranocercie i zaczął ją oblegać z wszystkich sił. Wodzowie Mitrydatesa
zamknięci w mieście nie żywili w ogóle żadnych nadziei i wydali miasto
Lukullusowi za cenę własnego ocalenia. Mitrydates przyjechał do Tygranesa,
starał się go podnieść na duchu, obdarował szatą królewską wspanialszą
niż zwykle i doradzał mu, by zgromadził wojsko - on sam rozporządzał
niemałymi siłami - i znowu podjął walkę aż do zwycięstwa. Ten jednak
zdał się we wszystkim na Mitrydatesa; uważał go za mężniejszego i mądrzejszego od siebie, za takiego, który potrafi lepiej prowadzić wojnę z Rzymianami. Sam wysłał poselstwo do Parta Fradatesa228 z żądaniem, by mu
225

W 69 r. przed Chr.
Ariobarzanes I.
227
Tygranocerta (gr. Tigranokérta, dziś. Sur lub Sert) - miasto w płd. Armenii nad rzeką
Arakses, wzniesione przez Tygranesa w 77 r. przed Chr., zniszczone w wyniku wojny z Lukullusem w 69 r. przed Chr.; C.F. Lehmann-Haupt [w:] R.E. 2. Seria, t. VI (1937), kol.
981-1007.
228
W tekście gr. imię w formie zniekształconej: Phradàtes; mowa o królu Partii, państwa
leżącego w Azji na płd. od Morza Kaspijskiego, Fraatesie III (70-58).
226
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oddał Mezopotamię, Adiabenç229 i Wielkie Doliny230. Gdy do tego samego Parta
przybyli posłowie Lukullusa, udawał on przed nimi, przyjętymi na osobnej
audiencji, że jest przyjacielem i sprzymierzeńcem Rzymian. Podobnie postąpił
wobec Armeńczyków, którym również udzielił osobnego posłuchania.
Po powrocie do Rzymu Kotta otrzymał od senatu za zdobycie Heraklei godność namiestnika Pontu. Kiedy dotarły do Rzymu oszczerstwa, że to ze względu
na własne korzyści zburzył on tak wspaniałe miasto, zawiść ludu zwróciła się
przeciwko niemu, a ogromne bogactwo wzbudziło zazdrość. Z tego właśnie powodu przekazał większość łupów do skarbca rzymskiego, w nadziei, że uśmierzy
zazdrość, jaką wywołało jego bogactwo. Nie zyskał jednak tym większej przychylności ludu, gdyż wielu przypuszczało, że oddał zaledwie niewielką część swych
ogromnych bogactw. Postanowiono natychmiast zwrócić wolność jeńcom z Heraklei.
Trazymedes, jeden z jeńców przywiezionych z Heraklei, wystąpił na komicjach231 z oskarżeniem Kotty. Twierdził - i przytaczał dowody na to - że mieszkańcy jego miasta zawsze byli życzliwie usposobieni do Rzymian, a jeśli
w czymś nie okazują im życzliwości, to postępują tak nie ze swego nastawienia,
lecz z powodu oszustw kogoś, kto nimi rządzi, lub pod wpływem stosowanego
przez rządzących nimi przymusu. Wylewał żale nad spalonym miastem i nad
wszystkim, co strawił ogień, skarżył się na sposób, w jaki Kotta rabował posągi,
czyniąc z nich łupy dla siebie, jak niszczył świątynie; żalił się na wszystko, do
czego doprowadziło jego okrucieństwo. Opowiedział o niezliczonej ilości złota
i srebra znajdującego się w mieście oraz o innych bogactwach Heraklei, które
przywłaszczył sobie Kotta232.
Kiedy Trazymedes wśród jęków i łez przedstawił wszystkie nieszczęścia
i wzbudził litość swymi wspomnieniami (bo też rzeczywiście przeciągnęli [239b]
w orszaku tłumnie jeńcy - mężczyźni, kobiety z dziećmi w żałobnych szatach
zawodząc i wyciągając ku nim błagalnie gałązki), pojawił się Kotta, coś krótko
powiedział w swoim ojczystym języku i usiadł. Wstał Karbon233 i przemówił:
„My poleciliśmy ci, Kotto, miasto zdobyć, a nie zniszczyć". Po nim wystąpili
jeszcze inni z oskarżeniami Kotty. Wielu było zdania, że zasłużył on na karę
banicji. Przeważyły głosy umiarkowanych. Zabroniono mu noszenia togi oblamowanej szerokim pasem, Heraklejczykom zwrócono ich ziemie, porty i wolność żeglugi na morzu. Uchwalono nadto, że nikt z nich nie będzie niewolnikiem.
229

Adiabena - kraj w płn. Mezopotamii obejmujący część terytoriów Asyrii, położony
miedzy rzekami noszącymi tą samą nazwę - Zab; Adiabena jest często utożsamiana z Asyrią; por. Fraenkel [w:] R.E. t. I (1894), kol. 360.
230
Wielkie Doliny - miejscowość nie zidentyfikowana.
231
Komicje - zgromadzenie ludowe.
232
Proces Kotty opisuje Kasjusz Dion - Historia Rzymska 36,40. 3 n.
233
Gajusz Papiriusz Karbon (Caius Papirius Carbo) - trybun ludowy, oskarżyciel Kotty;
Müntzer Papirius (35) [w:] R.E. t. XVIII, 2 (1949), kol. 1021 n.
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Trazymedes wykonał swoje zadanie, odesłał wielu Heraklejczyków do ojczyzny.
Sam wraz z Brytagorasem i Propylem234 (Propyl był synem Brytagorasa) pozostał
jeszcze przez jakiś czas po ich wyjeździe, by załatwić inne sprawy nie cierpiące
zwłoki. Minęło kilka lat, zanim powrócił do Heraklei z trzema lekkimi statkami.
Z chwilą powrotu poświęcił się na wszystkie sposoby sprawie odbudowy miasta,
gdyż chciał je powołać do nowego życia. Robił wszystko, co mógł, ale udało mu
się z trudem zebrać tylko około ośmiu tysięcy mieszkańców wliczając w to niewolników.
Kiedy już miasto się rozwijało, Brytagoras żywił nadzieję, że przywróci jego
mieszkańcom wolność. Po wielu latach, gdy pełną władzę nad Rzymianami przejął Gajusz Juliusz Cezar235, udał się pośpiesznie do niego. Jako posłowie towarzyszyli mu inni znaczni mężowie oraz jego syn Propyl. Brytagoras dał się poznać
Juliuszowi Cezarowi i osiągnął to, że udało mu się pozyskać jego dość zażyłą
przyjaźń. Otrzymał obietnicę, lecz nie mógł od razu wyjednać wolności, ponieważ
Cezara nie było w Rzymie; przebywał on gdzie indziej. Brytagoras nie poniechał
jednak swego zamiaru. Wraz z Propylem jeździł wszędzie w ślad za Cezarem, tak
że w końcu został przez niego dostrzeżony. Dyktator dał mu do zrozumienia, że
załatwi jego prośbę przychylnie. Po dwunastu latach takiej wytrwałej obecności,
kiedy Cezar zamierzał powrócić do Rzymu, Brytagoras, zmęczony już starością
i ciągłymi trudami, umarł; ojczyźnie pozostawił wielki żal po sobie. Na jego
zgonie kończy się szesnasta księga historii Memnona.
[240a] Omówione dzieło jest dojrzałe, autor hołduje stylowi prostemu nie zaniedbując jasności, wystrzega się dygresji, z wyjątkiem miejsc, w których wprowadza
do tematu treści zewnętrzne zmuszony jakąś koniecznością. Nie ma też skłonności
do dłużyzn w dygresjach. Gdy tylko przypomni to, co niezbędne, umiejętnie powraca do głównego wątku, podjętego na początku. Używa słownictwa potocznego, rzadko kiedy o zmienionym znaczeniu. Co do pierwszych ośmiu ksiąg historii i tych, które następują po szesnastej, to nie możemy jeszcze powiedzieć, żebyśmy je widzieli.
225
Przeczytaliśmy traktat św. Eulogmsza1, patriarchy Aleksandrii; składa się on
z dwóch ksiąg. Traktat jest obroną tez zawartych w Tomie2 św. Leona, biskupa
234

Propyl (gr. Propylos) - nie znany z innych źródeł.
W 46 r. przed Chr. Juliusz Cezar został dyktatorem.
1
Św. Eulogiusz z Aleksandrii - patrz Cod. 182; por. Cod. 208, 280. Omawiany traktat nie
zachował się.
2
Tom św. Leona (Tomus Leonis I) - por. Cod. 53 [14a] i przyp. 9; SWP, s. 262) - utwór
znany również pod tytułem List do Flawiana (nie Flawiusza) - patriarchy Konstantynopola
(446-449), dotyczy jedności natur w Chrystusie (wyd. tekstu greckiego ACO, II, 1, s. 10-20;
Tomus ad Flavianum, Epistula 28 [w:]: PL LIV, kol. 755-779; przekład polski ks. bpa
235
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Rzymu, i stanowi refutację poglądów Tymoteusza3 i Sewera4, którzy wystąpili
przeciw temu Tomowi. Istotnie, herezja szczyci się polemikami ich obu, prowadzonymi z synodem i z Tomem; Sewer bardziej je rozwinął, Tymoteusz - potraktował dokładniej. Pracę swą autor zadedykował Domicjanowi5, biskupowi Meliteny.
Pierwsza księga dzieli się na cztery rozdziały, druga - na szesnaście. Po wstępie
księga pierwsza podaje przyczynę, która spowodowała powstanie traktatu - została napisana z zachęty pobożnych osób. Z kolei autor przyjmuje za prawo
i zasadę to, że nie należy oceniać całości pisma na podstawie jego poszczególnych
części ani według oderwanych fragmentów, które pozwalają na krytykę pełnej
myśli pisarza; na tak bowiem postępujących prorok rzuca klątwę: „Biada prorokom głupim, którzy idą za własnym rozumem, a niczego nie widzieli"6.
Takie prawo i taką zasadę potwierdzają wypowiedzi naszych Świętych Ojców.
Eustacjusz7, biskup Antiochii, w dziele Przeciw arianom8, złożonym z sześciu
ksiąg, tak powiada własnymi słowami: „Przecież zadziwiający główni klakierzy
w teatrze Ariusza9 utrzymują, że Chrystus dopuścił się grzechu" i nieco dalej:
„Tego, że Bóg pojednał się ze światem w Chrystusie10, nie mają w pamięci ani nie
wypowiadają nawet koniuszkiem języka, lecz jako straszni oszczercy i oskarżyciele wycinają cytowane miejsce i polemizują z poglądami, które ich oskażają".
Z kolei przytacza świadectwo o prawie: „Zapaśnicy miłujący prawdę i uczciwość11
[240b] muszą ogarniać całość, nie opuszczając niczego, a nie pomijać milczeniem
jednej części, by wprowadzić w błąd, ani nie wyrywać innej z całości i na tym się
opierać"12.
Zupełnie tak samo pisze św. Bazyli13 w liście do mieszkańców Sozopolu14: „Ta
bezbożność doketyzmu15 nie jest czymś całkiem nowym, istniała już dawno, sięgaK. Tomczaka [w:] Pisma Ojców Kościoła w przekładzie polskim pod red. J. Sajdaka, t. 24, s.
XXXVII-XLIX.
3
Tymoteusz - Tymoteusz II Ailuros (Łasica) patriarcha Aleksandrii (457-460
i 475-477), monofizyta, por. Cod. 52 przyp. 26. Pisma Tymoteusza zachowały się w wersji
syryjskiej; G. Opitz Timotheos (24) [w:] R.E. 2. Seria, t. VI (1937), kol. 1355-1357; SWP, s.
383-284.
4
Patrz Cod. 24 przyp. 6; por. Cod. 50, 52, 108.
5
O nim mowa też w Cod. 65 przyp. 72 [30a].
6
Księga Ezechiela 13,3.
7
Patrz Cod. 88 przyp. 4; por. Cod. 127 [96a].
8
Dzieło zaginęło; składało się z ośmiu ksiąg; por. M. Richard Mélanges de science
religieuse, Lille, t. VII (1950), s. 305-310.
9
Ariusz - patrz Cod. 88 przyp. 11.
10
Drugi List do Koryntian 5,19; „Albowiem w Chrystusie Bóg jednał ze sobą świat...".
11
Por. Drugi List do Tymoteusza 2,5; „Również jeżeli ktoś staje do zapasów, otrzymuje
wieniec tylko [wtedy], jeżeli walczył przepisowo".
12
PG XVIII, kol. 692 B.
13
Bazyli Wielki - patrz Cod. 4 przyp. 2.
14
Sozopol (gr. Sozópolis) - miasto w Pizydii (Azja Mniejsza), dziś Suzu w Turcji.
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jąc początkami obłąkanego Walentyna16, który wyrwał kilka słów i pism Apostołów i na nich zbudował swą bezbożną fikcję"17. Na tym właśnie polega
szaleństwo heretyków. Biorą oni jakąś partię z Pisma Świętego, przerabiają
ją, by stąd wyciągnąć fałszywe oskarżenie wobec całości; na takim to oskarżeniu pism świętych i ich ukrajaniu zasadzają się bezbożne poglądy tych heretyków.
W ten sposób bezbożni mogliby wysunąć oskarżenie także wobec koryfeusza
Apostołów, Piotra, że dzieli on osobę Emanuela18, mówiąc: „sam Bóg namaścił
Duchem Świętym i mocą Jezusa z Nazaretu. Przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy dostali się pod władzę diabła, ponieważ Bóg był
z Nim"19. Mogliby równie dobrze oskarżyć Pawła, który ogarnął cały świat głoszeniem prawdziwej wiary; może tak postąpić każdy, kto okalecza jego tekst
i wysuwa fałszywe oskarżenie na podstawie słów, jakimi przemawiał publicznie do
Ateńczyków: „Bóg wzywa wszystkich ludzi do nawrócenia, dlatego że wyznaczył
dzień, w którym sprawiedliwie będzie sądzić świat przez Człowieka, którego na to
przeznaczył, po uwierzytelnieniu Go wobec wszystkich przez wskrzeszenie Go
z martwych"20. W liście do Hebrajczyków powiada nadto: „Z głośnym wołaniem
i płaczem za dni ciała swego zanosił On gorące prośby i błagania do Tego, który
mógł Go wybawić od śmierci..."21 i tak dalej.
Czy oskarżyciel, robiąc się sędzią również własnych drobnych oszustw i oderwanych cytatów mówiących, że Pan nasz Jezus Chrystus nie jest zwykłym człowiekiem, nie mógłby potępić tych, którzy głoszą Jego Bóstwo? Ale tak nie postąpi
przyjaciel prawdy. Do tego, co powiedziano, dołączy on poglądy na bóstwo rozwinięte przez głosicieli prawdziwej wiary w Zbawiciela, ukaże, że nauczyciele
uczący o prawdziwej wierze wznoszą się tak wysoko, że nie ima się ich jakakolwiek gwałtowna napaść. Dołączy do powyższych wywodów co następuje: „Do
nich należą praojcowie, z nich również jest Chrystus według ciała, który jest
ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen"22. A także i to: „Ten,
który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko
15

Doketyzm (od gr. dokein - wydawać się) - błąd chrystologiczny polegający na uznawaniu w Chrystusie nie prawdziwego Człowieka, lecz Istoty niebiańskiej; por. SWP, s. 424.
16
Walentyn z Egiptu (I/II w.) - gnostyk-doketa uznawał w Chrystusie ciało eteryczne (gr.
dókema), pozorne; założył w Rzymie własną szkołę gnostyczną; por. SWP, s. 386-387,
169-170.
17
List 261 (wyd. PG XXXII, kol. 969C).
18
Emanuel (hebr. Immanuel - Bóg z nami) - imię-symbol zapowiedziane przez proroka
Izajasza dla przyszłego Zbawiciela Izraela (Księga Izajasza 7,14; w Nowym Testamencie
oznacza ono Chrystusa.
19
Dzieje Apostolskie 10,38: „Znacie sprawç Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił
Duchem Świętym i mocą. Dlatego ąe Bóg był w Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła".
20
Dzieje Apostolskie 17,30-31.
21
List św. Pawła do Hebrajczyków 5,7.
22
List św. Pawła do Rzymian 9,5.
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słowem swej potęgi"23. Ten, kto połączy te słowa z poprzednimi, wykaże [241 a]
przez nie bezbożność Nestoriusza24 i potwierdzi jakże wspaniałą prawdziwą wiarę.
Godny podziwu Bazyli również doradza taką samą ocenę traktatów, kiedy
pisze do mnichów: „To, co zostało powiedziane dwuznacznie w niektórych miejscach Pisma z natchnienia Bożego, lub to, co wyrażono w sposób, naszym zdaniem, zagmatwany, staje się jasne dzięki innym miejscom, w których występują te
same słowa"25.
Nie należy osądzać wiary pisarza na podstawie jakichś fragmentów i wyrywkowych części tekstu; ta prawda bije tak wspaniałym blaskiem, że sam Sewer,
chociaż był w tych sprawach ślepy, musiał jednak ją dostrzec. Pisze bowiem do
Juliana z Halikarnasu26: „Trzeba zatem przy nadarzających się okazjach czytać
w całości nauki świętych doktorów przeświętego Kościoła, a nie przytaczać je
częściowo, zmierzając do niebezpiecznego odgadywania ich myśli w całości. Tak
należy również postępować z pismami apostolskimi i ewangelicznymi i z całym
Pismem powstałym z natchnienia Bożego, gdyż nie można wyrobić sobie poglądu
o pełnej wierze pisarza na podstawie jednego zdania, listu czy traktatu"27.
Światło prawdy bijące z tej zasady pozwoliło nawet Sewerowi, chociaż był
zaślepiony, na uczestnictwo w swoim własnym blasku. Mógł on pojąć nieprzepartą siłę prawa, nie był jednak w stanie zrozumieć właściwego znaczenia prawa
i dlatego nie troszczył się o jego zastosowanie. Tomu świętej pamięci Leona Sewer
nie oceniał według prawa, które on głosił, lecz na podstawie niemiłego mu języka;
rozwijał dalej swoje myśli opierając się na kilku różnych fragmentach i zniekształconych cytatach. Postanowił pisać o bezbożności pobożnego, podczas gdy naprawdę on sam był tym, który ośmielił się wysunąć fałszywe oskrażenia wobec
innych. Któż bowiem wypuścił na bezbożnego Nestoriusza strzałę ostrzejszą od
owego mocnego słowa Leona: „Bóg nie doznający cierpienia nie uznał za rzecz
niegodną tego, by stać się człowiekiem podlegającym cierpieniu, i Nieśmiertelny
poddał się prawom śmierci"28?
Lecz oszczerca pomija te słowa, wyjmuje z kontekstu kilka luźnych wyrazów
i nie odczuwa wstydu przed powyższą wypowiedzią Leona, nie chce niczego wie23

List św. Pawła do Hebrajczyków 1,3.
Nestoriusz - patrz Cod. 16 przyp. 3.
25
Regulae brevius tractatae (wyd. PG XXXI, kol. 1263C): cytat z 267. pytania-odpowiedzi; por. SWP, s. 88.
26
Julian - mono fizyka, biskup Halikarnasu (miasta portowego w Azji Mniejszej, dziś.
Bodrum w Turcji), według którego Chrystus przyjął ciało ludzkie, jakie miał Adam przed
grzechem pierworodnym, czyli niezniszczalne, nieśmiertelne (aphthartos - niezniszczalny);
założył własną gminę kościelną. Zachowane fragmenty pism Juliana Tomos i Przeciw bluźnierstwom Sewera - wyd. R. Draguet Julien d'Halicarnasse et sa controverse avec Sévère
d'Anîioche sur incorruptibilité du corps du Christ, Louvain 1924; por. Beck, s. 290; SWP, s.
233. Juliana zwalczał Sewer z Antiochii (patrz przyp. 4; Beck, s. 389).
27
Cytowany passus zachował się w języku syryjskim; na łacinę przełożył go A. Sanda
- Severi antijulianistica, Beyrouth 1931, s. 159.
28
Tomos [w:] ACO II 1,1.
24
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dzieć o prawie, któremu ten oddaje cześć w słowach. Jeśli bowiem cały list św.
Leona zawiera bliżej nieokreślone dwuznaczności, na których podstawie akefalowie29 kwestionują podzielność jedynej hipostazy30, to przyczyna tego oszczerstwa
leży prawdopodobnie w ich niewiedzy, ponieważ prawdziwa wiara wyraża się
dobitnie w nieskończenie wielu przejawach. Dlaczego więc ci oszczercy nie dorzucają do pierwszej [241 b] bezbożności następnej? Na tym kończą się dwa rozdziały.
W trzecim autor przeprowadza porównanie między słowami przypisywanymi
fałszywie św. Leonowi a im przeciwstawnymi, które zaczerpnięto z Tomu. To
porównanie wyraźnie ujawnia niecny, godny napiętnowania zamiar oszczerców.
Pierwsza wypowiedź kwestionowana przez oszczerców brzmi: „Każda natura
zawsze zachowuje to, co jest jej właściwe, i jak natura Boża nie zniweczy natury
niewolniczej, tak natura niewolnicza nie zniszczy natury Bożej"31.
To powiedzenie samo w sobie jest wykwitem pobożnej myśli, można jednak
porównać z nim słowa zaczerpnięte z tegoż listu. W ten sposób da się najlepiej
wykazać oszustwo heretyków, gdyż zdanie to wygląda tak: „Ten sam nieśmiertelny jedyny Syn Ojca nieśmiertelnego został zrodzony z Ducha Świętego i Dziewicy
Maryi. Było to narodzenie w czasie, które ani niczego nie ujęło Jego boskiemu,
nieśmiertelnemu pochodzeniu, ani też niczego nie dodało"... i aż do zdania: „Począł się więc oczywiście z Ducha Świętego w łonie Matki Dziewicy, która wydała
Go na świat zachowując dziewictwo, podobnie jak poczęła Go w stanie nietkniętego dziewictwa"32. Czy Nestoriusz zrozumiał kiedykolwiek te słowa? Czy wysunie ktoś przeciwko nim jakieś fałszywe oskarżenie, nawet jeśliby miał działającego
w sobie diabła, odwiecznego zabójcę ludzi? Dlaczego więc my nie dołączamy do
tego czegokolwiek, nawet wątpliwego, lecz raczej odważamy się na uczestnictwo
w oszczerstwie?
Widać zatem, dlaczego akefal znowu nie wstydzi się napadać na słowo, które
powiada: „W tej jedności oba elementy są wspólne, mianowicie pokora ludzka
i wielkość bóstwa; albowiem jak Bóg nie zmienia się w swoim miłosierdziu, tak
człowiek nie zatraca się w wielkości Bożego majestatu"33.
Jak więc nie wstydzi się i przeciwstawia temu słowa, które powiadają, że w celu
spłacenia długu zaciągniętego przez naszą naturę „natura boska spoiła się z natu29

Akefalowie (gr. Aképhaloi) - bez głowy, odłączeni od Głowy Kościoła, czyli Patriarchy. Sekta monofizytów w Egipcie (VI w.) uznająca istnienie w Chrystusie tylko jednej
natury Bosko-Iudzkiej powstałej ze zlania się w jedno dwóch natur: Boskiej i ludzkiej. Nie
podporządkowali się oni dekretowi zjednoczeniowemu (Henotikón) wydanemu w 482 r.
przez cesarza Zenona (474-491), mającemu pojednać monofizytów z Kościołem ortodoksyjnym. Przenieśli się z Egiptu do Syrii, gdzie działali pod przywództwem Sewera z Antiochii
(por. przyp. 4); przetrwali do VII w.; por. EK t. I, s. 342, SWP, s. 424.
30
Hipostaza (gr. hypóstasis) - istnienie dwóch natur, Boskiej i ludzkiej, w jednej Osobie
Chrystusa. Akefalowie nie uznawali odrębności obu natur tworzących unię hipostatyczną.
31
Tomos [w:] ACO II 1, s. 13,27 - 14,2.
32
Tamże, s. 11,26- 14,2.
33
Tamże, s. 24 - 27.
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rą podlegającą cierpieniu, aby środek służący naszemu uzdrowieniu był tą spójnią
i aby jeden i ten sam pośrednik między Bogiem i ludźmi, Człowiek Jezus Chrystus,
mógł umrzeć zgodnie z jedną ze swych dwóch natur, ale nie mógł mieć końca
- zgodnie z drugą"34?
[242a] Nadto akefalowie stawiają pod znakiem zapytania stan: „Każda z obu
natur działa we wspólnocie z drugą..." aż do: „jedna z nich jaśnieje blaskiem
cudów, druga upadła pod brzemieniem zniewag"35. Oszczercy rozpowszechniają
kłamstwo, że cytowany werset naucza o istnieniu dwóch działań. Autor znowu
przeciwstawia heretykom własne słowa i zamyka im usta mówiąc: „Jeden i ten sam
jest prawdziwym Synem Bożym i prawdziwie Synem człowieczym. Jest Bogiem
według tego, co powiedziano: »Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga
i Bogiem było Słowo«, jest też człowiekiem zgodnie ze słowami: »a Słowo stało się
ciałem i zamieszkało wśród nas...« aż do »ten, którego jako człowieka kusiła
przewrotność diabła, a jako Bogu służyły Mu zastępy aniołów«"36. Te słowa autor
tłumaczy dobrze, wyjaśnia również te, które herezja ośmieliła się przedstawić
fałszywie; wykazuje, że są one poza zasięgiem jakiegokolwiek oszczerstwa.
Na czwartym miejscu oszczercy przytaczają słowa zawierające taką treść: „Kiedy szedł do Chrztu udzielonego mu przez jego poprzednika Jana, aby nie było
tajemnicą, że bóstwo ukrywa się pod osłoną ciała, rozległ się głos Ojca mówiący
z nieba: »Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie«"37. Ale oto
natychmiast oszczerców pogrążył arcykapłan38, chluba stolicy rzymskiej; powiada
bowiem: „Przychodzi więc Syn Boży na ten poniżony świat, schodzi z tronu
niebieskiego nie pozbawiając się chwały Ojca; chociaż zrodzony w nowym porządku i w nowym pokoleniu - w nowym porządku, gdyż będąc niewidzialny
w swojej naturze stał się widzialny w naszej" i dalej do słów: „ten, który jest
prawdziwym Bogiem, jest również prawdziwym człowiekiem"39. Mówi z kolei:
„Tak samo, by pominąć większość terminów, nie jest właściwością tej samej natury płakać z powodu żalu za zmarłym przyjacielem i mocą swego słowa ożywić go
mającego powrócić do życia, kiedy już, po czterech dniach od dnia pochówku,
rozeszła się wiadomość o jego pogrzebie..." i tak dalej do słów: „który wyznał
dzięki objawieniu Ojca, że on jest Synem Bożym i Chrystusem"40.
Ale herezja znów wyszydza słowa, które mówią: „Chociaż w Panu naszym
Jezusie Chrystusie, Bogu i Człowieku jest tylko jedna osoba, to jednak substancja
emanująca obrazę [242b], będąca wspólna dla jednej i drugiej natury, jest różna
od substancji emanującej wspólną chwałę dla obu natur"41. Lecz ten święty mąż
34

Tamże, s. 13,14-16.
Tamże, s. 14,27- 15,1.
36
Tamże, s. 15,2-18.
37
Tamże, s. 14,14-16.
38
Papież św. Leon.
39
Tomos [w:] ACO II 1, s. 14,12-24.
40
Tamże, s. 15,23- 16,25.
41
Tamże, s. 16,4-7.
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sam z siebie zmusza do odwrotu bezbożników, mimo że są bezczelni; powiada
bowiem: „Po zmartwychwstaniu Pana, które było niewątpliwie zmartwychwstaniem prawdziwego ciała, ponieważ zmartwychwstał On taki, jaki zawisł na Krzyżu i umarł..." i: „Lecz my będziemy wyznawać, że Syn Boży i Słowo stanowią
jedno"42.
I dalej myśl heretycka napada i obrzuca oszczerstwami jeszcze i takie słowa:
„Tak więc z powodu jedności osoby, którą trzeba pojmować w jednej i drugiej
naturze..."43. Tu także oskarżany zbija je swoją własną bronią, mówiąc: „W naturze ludzkiej, czystej i doskonałej, zrodził się Bóg rzeczywiście doskonały w swojej
oraz doskonały również w naszej naturze"44 i dalej: „Tak więc ten, który, pozostając w postaci Boga, stworzył człowieka, stał się także człowiekiem w postaci
niewolnika"45.
Znowu herezja chwyta za broń przeciwko słowom: „Jaka była natura przebita
gwoździami i zawieszona na drzewie Krzyża"46. I jeszcze raz strateg prawdziwej
wiary zmusza wrogów do odwrotu, wiodąc ze sobą wielu sojuszników; na razie
jednak zwalcza ich także swym własnym orężem. W taki sposób wyraża się o Eutychesie47: „Ten, który nie uznał naszej natury w jedynym Synu Boga ani z powodu Jego pokory, ani z tytułu chwały Zmartwychwstania..." i dalej: „Cóż innego
znaczy dzielenie Jezusa, jeśli nie odłączanie od Niego natury ludzkiej? Drogą
haniebnych wymysłów usiłujecie uczynić bezużyteczną tajemnicę, dzięki której
zostaliśmy odkupieni"48.
Takie zatem są słowa św. Leona na próżno obrzucane oszczerstwami. Pogrążają one w hańbie samych oszczerców i tak ściśle traktują zjednoczenie natur, że
można zapytać ze zdziwieniem, dlaczego oszczercy na ich podstawie nie oskarżają
go o pomieszanie obu natur. Jest zupełnie tak, jakby wypracowali oni swoją
doktrynę o rozdzieleniu natur za pomocą słów, które sami zwalczają. Św. Leon
powiada bowiem, że Bóg wolny od cierpienia nie uznał za rzecz niegodną tego,
żeby stać się człowiekiem doznającym cierpienia, żeby będąc nieśmiertelnym podporządkować się prawom śmierci i żeby jako Istota ponadczasowa zacząć życie
trwające w czasie. Jak autor uchronił się przed kąśliwymi oskarżycielami, którzy
na podstawie tych słów mogli wysunąć przeciw niemu zarzut, że pomieszał dwie
natury? Chyba tylko dlatego, że jedni zwalczają rozdzielenie natur, a drudzy
przyjmują ich zmieszanie.
Dlaczego autor wyłuszczał [243a] swoje wywody używając takich słów? Dlatego, że w owym czasie rozgorzała podwójna walka skierowana przeciw Kościołowi. Z jednej strony prowadzono ją pod przywództwem Eutychesa, z drugiej
42

Tamże, s. 16,28- 17,23.
Tamże, s. 16,17-18.
44
Tamże, s. 13,17-18.
45
Tamże, s. 13,26-27.
46
Tamże, s. 18,2; por. [246b].
47
Eutyches - patrz Cod. 17 przyp. 3; Cod. 56 [15b]; Cod. 95 [78b],
48
Tomos [w:] ACO II 1, s. 17,14-21.
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- pod wodzą Nestoriusza, wciąż jeszcze walczącego, mimo że otrzymał cios, który
go powalił. Tak więc główny zwierzchnik ortodoksji walczył z nimi oboma, miotał
na przeciwników odpowiednio przygotowane pociski i zadawał im rany. Kiedy
zwalczał Nestoriusza, mógł uchodzić wśród ludzi, nie będących w stanie tego
zrozumieć, za zwolennika wprowadzenia doktryny zmieszania natur, gdyż głosił
ich najściślejszą jedność; w zwarciu z Eutychesem był dokładny i dociekliwy
w rozróżnianiu natur, co ściągnęło na niego zarzut, że przyjmuje istnienie różnicy
zachodzącej między osobami.
Bezstronny czytelnik musi się zastanowić, jaki cel stawia sobie pisarz, i patrzeć na jego dzieło jako na całość. Dlaczego wróg napadł na Eulogiusza
z dwóch stron, mówi on o tym jasno w liście49 do najpobożniejszego cesarza
Leona50, w którym potępia Nestoriusza i Eutychesa. Trzeba było potraktować
prace Ojców z większą uwagą i nie nastawiać się na oczernianie, lecz zająć
wobec nich życzliwe stanowisko. I jak arianie odnoszą słowa pokory oraz
cierpienie do bóstwa Syna, aby Go sprowadzić do rzędu niższego, niż zajmuje
Ojciec, tak wy mówicie, że Ojcowie byli zmuszeni do używania słów zbyt
pospolitych, gdy nazywali Pana, Istotę, która wstąpiła do nieba51 - człowiekiem.
226
Przeczytaliśmy książkę przeświętego patriarchy Aleksandrii Eulogiusza1, który
występuje w niej jako nieustępliwy bojownik w obronie prawdziwej wiary, pogrążający jednocześnie w hańbie szermierzy herezji. Postawił sobie za cel zajęcie
się Tomem2 świętego papieża Leona, oczernianym i krytykowanym w sposób
szykanujący przez Teodozjusza3, a czasem i przez Sewera4; obaj oni byli akefalami5. Piętnuje ich głupotę i złośliwość ukazując, że w tym, co głoszą, nie ma ani
odrobiny prawdy, ani czegoś, co by wynikało z konieczności; wręcz przeciwnie,
wszystko to jest kłamstwem i wymysłami. Dodaje, że nie mają innej broni przeciw
autorowi, którego atakują, niż przeciw wszystkim świętym, których imion, jak
sami wyjaśniają, także nie cenią. Ale przede wszystkim wykazuje, że napadając
49

List 165 (wyd. PL LIV, kol. 1155-1174 tekst gr.; ACO II 4, s. 113-119 tekst łac.).
Cesarz Leon I Makelles - patrz Cod. 78 przyp. 2; Cod. 79 przyp. 9.
51
Na trzeciej księdze urywa się streszczenie Focjańskie; całe dzieło Eulogiusza zawierało
19 ksiąg.
1
Św. Eulogiusz - patrz Cod. 182 przyp. 1. Książka nie zachowała się.
2
Tom - patrz Cod. 225 przyp. 2.
3
Teodozjusz - patriarcha koptyjski Aleksandrii (535-566), monofizyta; pisma jego zachowały się we fragmentach, m.in. Listy (wyd. PG 86, 1, 277; 279-282); Tomos (wyd. Mansi
10, 1121; 11, 273; 445); patrz Beck, s. 393; SWP s. 374.
4
Patrz Cod. 24 przyp. 6, por. Cod. 225 przyp. 4.
5
Patrz Cod. 225 przyp. 28.
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jawnie na pobożnego Leona6, świadczą przeciw św. Cyrylowi7 i (co dziwniejsze)
przeciwko samym sobie. Autor wydobył bowiem te słowa, które oni obszczekują, a wypowiadał je często św. [243b] Cyryl i cały chór świętych
mężów złożony z Atanazego8, Grzegorza9, Bazylego10, Ambrożego11 i Amfilochiusza12.
I w końcu wykazuje dowodnie szaleństwo akefalów za pomocą cytatów z samego Sewera13, twórcy ich doktryny, często przywodzonych w związku ze słowami,
którymi posługiwał się św. Leon, obrzucany z kolei dziesiątkami tysięcy heretyckich obelg ze strony Teodozjusza i Sewera. W ten sposób udowadnia, że szaleństwo tych dwóch wytrąciło broń z ręki ich zwolennikom, tak że sami sobie zadają
śmiertelne ciosy, nieświadomi zła, jakie sobie wyrządzają.
Styl pism omawianego autora jest czysty i przyjemny; snuje on swoje wywody
drogą ścisłych i trzeźwych rozważań, nie daje się ponieść ku czemukolwiek, co nie
byłoby konieczne14.
Ponieważ heretycy dzielą Tom św. Leona na czternaście głównych punktów
i wysuwają przeciw niemu zarzuty, oskarżenia i nieuzasadnione nagany, autor
przyjął ten sam podział, na analogiczną liczbę punktów, dla przeprowadzenia
swych silnych i bezbłędnych kontrargumentów wobec oszczerstw akefalów. Do
wywodów dołączył nadto formułę Soboru Chalcedońskiego15, który heretycy
w swym gadulstwie oskarżają o to, że nie wyjaśnił dobitnie unii hipostatycznej.
Autor ukazuje, że liczni święci Ojcowie, i to nie tylko sprzed Soboru Efeskiego16,
lecz także późniejsi, nie posługiwali się takim jak on językiem; wypowiadali się
o prawdziwej wierze innymi słowami. Tak samo postąpił Sobór.
Co więcej, Eulogiusz powołuje się również na przykład samego przeświętego
Cyryla, który mówiąc o sprawie zjednoczenia z ludźmi Wschodu nie używa takich
słów17. W rozumieniu Cyryla, powiada autor, zjednoczenie hipostatyczne oznacza, że osoba Słowa zjednoczyła się z naturą ludzką nie ulegając żadnej zmianie.
I jeszcze więcej - czwarty święty Sobór18 życzliwie i z szacunkiem przyjął pisma
6

Św. Leon I Wielki papież - patrz Cod. 225 przyp. 2.
Cyryl z Aleksandrii - patrz Cod. 16 przyp. 2.
8
Atanazy Wielki - patrz Cod. 32 przy. 2.
9
Grzegorz z Nazjanzu (Teolog) - patrz Cod. 40 przyp. 13.
10
Bazyli Wielki - patrz Cod. 4 przyp. 2.
11
Św. Ambroży (Ambrosius Aurelius, ok. 339-397) - biskup Mediolanu; por. SWP, s.
21-31; Beck, s. 573, EK t. I, kol. 411-15.
12
Amfilochiusz, biskup Ikonium - patrz Cod. 52 przyp. 3.
13
Sewer - patrz Cod. 24 przyp. 6.
14
Inną ocenę stylu pisarskiego autora daje Focjusz w Cod. 182 [127a] i w Cod. 208 [165a].
15
Sobór Chalcedoński - patrz Cod. 17 przyp. 1; tekst formuły [w:] ACO II 1,2, s.
129-130.
16
Sobór Efeski - patrz Cod. 16 przyp. 1.
17
Chodzi tu o list 39 skierowany do Jana Antiocheńczyka, (por. Cod. 52 przyp. 16); wyd.
PG LXXXVIII, kol. 173-182; ÄCO I l A (4. część), s. 15-20.
18
Czwarty Sobór - tzn. Chalcedoński patrz Cod. 17 przyp. 1.
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Cyryla skierowane do Nestoriusza19, w których zjednoczenie hipostatyczne zostało nie raz, lecz dwa czy cztery razy ogłoszone w sposób nie ulegający wątpliwości; zamyka on heretykom usta słowami, które nasunęły im myśl, że Sobór nie
wierzy w zjednoczenie hipostatyczne. Krótko mówiąc, we wszystkich punktach,
w których akefalowie odważyli się oskarżyć godnego podziwu Leona i czwarty
Sobór Chalcedoński, autor uwalnia i Leona, i Sobór od tego oskarżenia; niezbitymi argumentami pogrąża paszkwilantów i wykazuje, że prowadzą oni wojnę
raczej ze sobą [244a] niż ze swoimi przeciwnikami czy ze świętymi Ojcami bądź
z nami.
Św. Eulogiusz, o którym mówimy, początkowo sprawował godność kapłana
w Antiochii i kierował klasztorem Najświętszej Matki Bożej, zwanym klasztorem
Justyniana. Napisał również inne, nie pozbawione wartości traktaty20. Później
został biskupem Aleksandrii.
227
Przeczytaliśmy inwektywę tego samego świętego męża1 napisaną na trwające
jakiś czas zjednoczenie się teodozjan2 i gajnitów3 należących do tej samej sekty
akefalów4. Jedni i drudzy początkowo zwalczali się wzajemnie, później poczynili
dwustronne ustępstwa w sprawie dogmatów, za które oddaliby życie, i zjednoczyli
się na krótki czas. Potem znowu rozdzielili się na poprzednie odłamy i każdy
z nich wrócił do swej dawnej bezbożności zrywając zawartą przedtem ugodę.
W omawianej książeczce autor zbija bezbożną herezję tych heretyków i wykazuje, że ich zjednoczenie nie doprowadziło, jak myśleli, do przystosowania się,
lecz zawiodło do całkowitej zdrady własnych przekonań religijnych.
Wyjaśnia, że pojęcie „przystosowanie"5 ma według nauki Kościoła Bożego
19

Nestoriusz - patrz Cod. 16 przyp. 3.
Inne traktaty św. Eulogiusza omówił Focjusz w Co d. 182, 225, 226, 230. Literatura
- patrz Cod. 182 przyp. 1.
1
Św. Eulogiusza - patrz Cod. 182 przyp. 1. Omawiana inwektywa (gr. logos steliteutikos
- pismo piętnujące kogoś) zaginęła.
2
Teodozjanie - zwolennicy Teodozjusza nestorianina, patrz Cod. 226 przyp. 3.
3
Gajnici (lub gajanici) - wyznawcy julianizmu (patrz Cod. 225 przyp. 25), którzy pod
przywództwem swego pierwszego biskupa Gajnosa (Gajanosa) założyli własną wspólnotę
kościelną zwaną Kościołem gajnitów; głosili absolutną jedność natury Chrystusa, uznawali
ciało Chrystusa za niestworzone i przedwieczne (aktistelon), stąd gajnitów nazywano również aktystetami; por. Beck, s. 290, 390.
4
Akefalowie - patrz Cod. 225 przyp. 28.
5
Gr. oikonomia - wyraz wieloznaczny, który można tłumaczyć: zarządzanie, gospodarowanie, urządzanie itp., występuje tu w znaczeniu odpowiadającym łac. accommodatio
- przystosowywanie (się), dostosowanie, zastosowanie, dobranie. O przystosowaniu, akomodacji w rozumieniu teologicznym, biblijnym, dogmatycznym - patrz EK t. I, kol.
240-247.
20
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potrójne znaczenie, po czym daje dowody na to, że ci heretycy nie oparli się na
żadnym z tych znaczeń i doszli do swojej bezbożnej doktryny pełnej deformacji na
skutek połączenia krańcowości obu herezji. Tymczasem (jak mówiliśmy) obie
strony w imię pozornego zjednoczenia się doprowadziły do całkowitej negacji
własnych wierzeń religijnych.
Na początku autor powiada, że zasada przystosowania nie dopuszcza ludzi
przypadkowych na sędziów czy rozjemców w sprawie jej realizacji, lecz wyznacza ich spośród sług Chrystusowych i szafarzy sakramentów Bożych oraz
spośród tych, którym nadano prawo władania siedzibami biskupimi. Za takich
omawiane przystosowanie nie uznaje nikogo, kto byłby gajnitą lub teodozjaninem.
Następnie dochodzi do pełnego przystosowania, ale dopiero wówczas, gdy
w niczym nie narusza się dogmatu prawdziwej wiary; bowiem przystosowanie
może nastąpić, jeśli dogmat pozostaje nietknięty i wolny od wątpliwości.
Często dochodzi do jakiegoś określonego przystosowania, trwającego krótko.
Dopuszcza ono pewne rzeczy, które nie powinny mieć w nim miejsca.
Robi się tak po to, aby umożliwić prawdziwej wierze odzyskanie jej stałej,
pełnej spokoju siły i żeby osłabić napaści na prawdę ze strony ludzi podłych
[244b]; liczne napaści wyrządziłyby swym rozmachem wielką szkodę, gdyby
sternicy Kościoła nie poszli na przejściowe ustępstwa. Tak właśnie postąpił
Paweł wobec ostrych ataków ze strony Żydów i ze względu na pozory,
które mogłyby doprowadzić do odstępstwa od wiary, dokonał obrzezania
Tymoteusza6, sam zaś ogolił głowę i poddał się oczyszczeniu pisząc do
Galatów: „Oto ja, Paweł, mówię wam: Jeżeli poddacie się obrzezaniu, Chrystus
wam się na nic nie przyda"7. Takie przystosowanie jest dopuszczalne na
całkiem krótki okres, jak poucza powyższy przykład; w każdym wypadku
i zawsze Kościół kieruje się zasadą odrzucania waśni i utrzymania swej
nienaruszalności.
Drugi rodzaj przystosowania obejmuje słowa i ich szyk. Kiedy bowiem dogmaty Kościoła są wyłożone poprawnie i podane do publicznej wiadomości w zróżnicowanym słownictwie, zgodnie pomija się milczeniem niektóre słowa, zwłaszcza jeśli nie dają one poważnych powodów do zgorszenia dla ludzi mających
całkiem szczere motywy postępowania. Tymczasem ten, kto gospodarzy słowami
w sposób świadomy, w ciszy, sprawia, że głos dogmatów prawdziwej wiary rozbrzmiewa po całym świecie. Tak postąpił wielki Atanazy8, na co wskazuje Grzegorz Teolog9: „Ponieważ, rzecze, dobrał słowa zgodne z doktryną, w niczym od
6

Tymoteusz (zm. w 97 r.?) - prawdopodobnie pierwszy biskup Efezu, najwierniejszy
uczeń św. Pawła, towarzysz jego prac i podróży misyjnych po Azji i Europie. Adresat dwóch
listów apostolskich (pasterskich) św. Pawła, zginął - według tradycji - ukamienowany za
zwalczanie pogańskiego kultu Artemidy (Diany).
7
List do Galatów 5,2.
8
Atanazy Wielki - patrz Cod. 32 przyp. 1.
9
Grzegorz Teolog - patrz Cod. 40 przyp. 13.
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niej nie odstępujące i użył właściwych słów, które zespolił z faktami"10. W Mowie
na Pięćdziesiątnicę widzi się, jak tenże mistrz popiera omawiany rodzaj przystosowania: „Ależ wy czepiacie się sylab - powiada - i potykacie się o słowa. Dajcie
nam moc bóstwa, a przebaczymy wam te słowa"11.
Trzeci rodzaj przystosowania, mówi autor, występuje wówczas, kiedy ludzie
często nie zgadzają się z ogłoszonym postanowieniem, ogłoszonym dokładnie
przeciw nim, ale nie umniejszającym w niczym powagi prawdziwych dogmatów.
Dzięki takiemu przystosowaniu Teofil12 pozostawał w łączności z Gelazjuszem13,
który zachował imię Euzebiusza z Palestyny14 wypisane na świętych dyptychach15,
a Cyryl16 nie zerwał łączności z Teodorem z Mopsuestii17, także obłożonym klątwą na Wschodzie. Widział przecież, że w nieskalanych dogmatach zostały zachowane najważniejsze artykuły wiary. Dopóki bowiem nie wprowadza się żadnych zmian do dogmatów Kościoła, zdrowy rozsądek dopuszcza przystosowanie
różnego rodzaju.
[245a] Eulogiusz ustalił więc potrójne znaczenie pojęcia przystosowania, po
czym wykazał, że zjednoczenie się teodozjan z gajnitami nie dokonało się w żadnym z powyższych trzech znaczeń. Stwierdził, że jedni i drudzy znaleźli się w potrzasku, doszli do zdrady własnej wiary, a bynajmniej nie uzyskali stabilności, lecz
ponownie rozdzielili się i rozpoczęli wojnę ze sobą.
Takie są błędy, które piętnuje wraz z innymi tego rodzaju, omawiając zjednoczenie w wydaniu akefalów. Za pomocą wielu argumentów wykazał w sposób
oczywisty, że wcale nie ma u nich śladów przystosowania, lecz ma się tu do
czynienia z jawną zdradą i wyparciem się własnych przekonań, za które przedtem
akefalowie byli skorzy ponieść śmierć tysiąckroć. Tak oto autor ujął sprawy akefalów w omawianej książeczce.
W zwoju rękopiśmiennym znajduje się również list tego samego autora napisany do Eutychiusza, arcybiskupa Konstantynopola18. Autor napisał go w czasie,
10

Wyrażenie: „użył... słów, które zespolił z faktami" - należy rozumieć: „użył słów
zgodnych z faktami". Oratio XXI In laudem Athanasii wyd. PG XXXV, kol. 1125B.
11
Oratio XLI In Pentecosten wyd. PG XXXVI, kol. 437C.
12
Teofil z Aleksandrii - patrz Cod. 26 przyp. 5.
13
Gelazjusz z Cezarei Palestyńskiej - patrz Cod. 88 [67a]; Cod. 102; por. też Cod. 15
przyp. 2.
14
Euzebiusz z Cezarei Palestyńskiej - patrz Cod. 1 przyp. 4.
15
Dyptychy (gr. hat diptychoi déltoi) - tabliczki podwójne składane, połączone zawiasami. Wykonywane z drewna lub innych trwałych materiałów, bogato ozdobione po stronie
zewnętrznej, były pociągnięte od wewnątrz woskiem i służyły do pisania. W pierwszych
wiekach chrześcijaństwa zamieszczano na dyptychach wykazy imion dostojników kościelnych, spisy zmarłych itp.
16
Cyryl z Aleksandrii - patrz Cod. 16 przyp. 2.
17
Teodor Antiocheńczyk, biskup Mopsuestii - patrz Cod. 4 przyp. 1; por. Cod.
18,38,81,117.
18
Eutychiusz - patriarcha Konstantynopola (552-565 i 577-582), przewodniczył Soborowi Konstantynopolitańskiemu II (533 r. - patrz Cod. 18), poświęconemu m.in. kwestii
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kiedy jeszcze należał do stanu kapłanów. List zawiera pełne wyznanie wiary oraz
daje wyraz pobożności ortodoksyjnej i powszechnej.

228
Przeczytaliśmy różne pisma św. Efrema1 (był on patriarchą Teopola2). Jako
Syryjczyk z urodzenia i języka opanował dobrze grekę, sprawował wiele stanowisk publicznych, w końcu wybrano go na namiestnika Wschodu3; później został
wyniesiony do godności biskupa. Prowadził, jak opowiadają, życie godne pochwał pod każdym względem i hojnie rozdawał jałmużnę.
Ten święty człowiek napisał wiele ksiąg, dotychczas trzy z nich znalazły się
w naszych rękach. Prawie wszystkie jego dzieła, które widzieliśmy, zajmują się
obroną dogmatów Kościoła i ukazują, że święty Sobór Chalcedoński4 znajduje się
poza jakimikolwiek napaściami ze strony heretyków i jest potężniejszy od nich.
Pierwszym utworem w pierwszej księdze jest list skierowany do jakiegoś Zenobiusza5, adwokata z Emesy6, należącego do sekty akefalów7. Autor zajmuje się
słowami zawartymi w liście przeświętego Leona, biskupa Rzymu8, które stały się
przedmiotem uwłaczającego sporu. Podjęcie dysputy nad rzeczonymi słowami
poprzedzają rozważania nad hymnem Trisagion. Zenobiusz posłużył się innowacją wprowadzoną do Trisagionu jako pretekstem do zerwania związku z Kościołem powszechnym. Efrem twierdzi, że mieszkańcy Wschodu odnoszą ten hymn do
Pana [245b] naszego Jezusa Chrystusa i z tego względu nie popełniają żadnego
powrotu monofizytów na łono Kościoła; autor m.in. zachowanych listów do papieża Wigiliusza (537-555), wyd. PG LXXXVI 2, kol. 2401-2406; Mansi IX, 185,188, oraz homilii
znanej jedynie we fragmentach, wyd. PG LXXXVI 2, kol. 2392-2401; por. SWP, s. 141-142;
Beck, s. 380.
1
Efrem z Amidy (gr. Ephraim) - patriarcha Antiochii (527-545), autor wielu listów,
mów, homilii, traktatów teologicznych, z których zachowały się jedynie fragmenty, wyd. PG
86, 2, kol. 2099-2110; 89, kol. 1185-1188; 103, kol. 957-1024; Mansi 10, 1107; 11,433- 436;
por. SWP, s. 128, Beck, s. 378. Amida - patrz Cod. 63 przyp. 14.
2
Teopol (gr. Theûpolis, Boże Miasto), dziś. Antakija w Turcji, dawniejsza Antiocha
- miasto nad rzeką Orontes (dziś. Nahr el-Asi).
3
Namiestnik Wschodu (gr. komes tes anatoles) - tytuł wprowadzony przez cesarza Justyniana Wielkiego (527-565) w związku z reformą administracyjną polegającą na łączeniu
poszczególnych mniejszych prowincji w jedną; namiestnikowi Wschodu podlegało 15 dawnych prowincji. Efrem był namiestnikiem Syrii Pierwszej (łac. Syria Prima) w latach
526-545. O przyczynach reformy zob.: L. Bréhier Les institutions de l'empire byzantin, Paris
1949, s. 108-109.
4
Sobór Chalcedoński - patrz Çod. 17 przyp. 1.
5
Zenobiusz - osoba nieznana.
6
Emesa (dziś. Homs) - miasto w zachodniej Syrii nad rzeką Orontes.
7
Akefalowie - patrz Cod. 225 przyp. 29.
8
Papież Leon Wielki - patrz Cod. 53 przyp. 9.
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błędu, kiedy dołączają do hymnu słowa: „Ty, któryś został dla nas ukrzyżowany", natomiast ludność Bizancjum i Zachodu wiąże ten hymn z największym
i najświętszym źródłem dobroci, z Trójcą Świętą. Dlatego nie przyjmuje dodatku:
„Ty, któryś został dla nas ukrzyżowany", aby nie sugerować nim, że cierpiała
współistotna Trójca Święta. Tak więc w wielu prowincjach Europy zamiast: „Ty,
któryś został dla nas ukrzyżowany" wprowadza się słowa: „Trójco Święta, zmiłuj
się nad nami". Z nich bardziej namacalnie wynika intencja prawowiernych kierujących do Trójcy Świętej inwokację: „Święty Bóg, święty mocny, święty nieśmiertelny"; przez tę inwokację usuwają oni dokładną i zgodną z rzeczywistością formułę: „Ty, któryś został dla nas ukrzyżowany".
Takie było zdanie obu stron o doksologii9, nie widać jednak, aby któraś z nich
popełniła jakikolwiek błąd w innych dogmatach prawdziwej wiary. Autor powiada, że obie strony postępują słusznie i żadna ze stron nie może ganić drugiej albo
jej zarzucać samowoli.
Takim polubownym rozjemcą okazał się autor; jednak wśród heretyckich akefalów źle rozumiejących tę doksologię powstało wielkie wrzenie skierowane przeciw prawdziwej wierze. Słusznie tedy nasi pozostali Ojcowie zabronili w ogóle
dodawania do doksologii Trisagionu słów: „Ty, któryś został dla nas ukrzyżowany". W istocie jest to hymn ku czci Trójcy Świętej, ponieważ i śpiew Cherubinów10, który przechodzi w potrójne wezwanie świętości, jest znany od dawien
dawna jako pieśń wielbiąca Trójcę Świętą będącą ponad wszelką świętością i dobrocią.
Lecz tego, czy autor wydał dobry sąd o Trisagionie, czy nie (być może zbieg
okoliczności kazał mu się wypowiedzieć w ten sposób), nie mogę teraz bezspornie
ocenić - tak jednego, jak i drugiego stanowiska; w każdym bądź razie nie pozostawił on swemu adwokatowi wytchnienia zachęcając go, by nadal trwał w jedności z ciałem Kościoła.
W omawianym liście zamieszcza również jako sto sześćdziesiąty szósty drugi
kanon drugiego przeświętego Soboru Konstantynopolitańskiego, w którym wzięło udział stu pięćdziesięciu Ojców. Nie wiem, skąd on wziął tę liczbę i czy zgadza
się tu z innymi autorami, nie tylko bowiem w liście, ale również w innych pismach
nadaje kanonowi ten sam rząd wielkości.
Zaczął swą pracę od obrony prawdziwych dogmatów i oświadczył na wstępie,
że nie należy porównywać poglądów naszych Ojców w sprawach teologicznych ze
słowami Leona z Rzymu dotyczącymi Wcielenia, trzeba natomiast zestawić poglądy teologiczne [246a] Leona z ich systemem teologicznym, a jego poglądy
o Wcieleniu - z ich zbieżnymi koncepcjami. Wszyscy przeciwstawiający koncepcję
Boga koncepcji Wcielenia grzebią swoje niesłuszne zamiary, podczas gdy tym,
przeciwko którym puszczają w ruch języki, nie dzieje się żadna krzywda, tak
jakby trzymali język za zębami i byli bez zarzutu.
9

Doksologia - hymn pochwalny, inwokacja w liturgii katolickiej skierowana do Boga
lub Trójcy Świętej.
10
Cherubini - aniołowie wyższego rzędu (patrz Cod. 117 [92a]).
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Po takim wstępie przygotowawczym autor przytacza niektóre słowa z listu św.
Leona skierowanego do Flawiana11 i z listu do cesarza Leona12. Ukazuje wspaniałą naukę św. Leona zawartą w obu listach i zwraca uwagę na to, że Leon otwarcie
głosi, iż ta sama Osoba była Synem Bożym i prawdziwie Synem Człowieczym,
podlegającym cierpieniu i jednocześnie nie doznającym cierpienia, nieśmiertelnym
i poddającym się prawom śmierci. Dodaje też, że Leon w sposób prosty wyjaśnił
całkowitą jedność Słowa i ciała czyniąc to bezbłędnie i na miarę godności Boga.
Mówi dalej, że Nestoriusz13 został w tych listach ogłoszony gromkim głosem
za obłożonego klątwą, ponieważ miał czelność mówić, że błogosławiona Bogarodzica nie jest Matką Bożą, lecz jedynie Matką Człowieka. Św. Leon pierwszy,
rzecze autor, powiedział w szczególny sposób i używając właściwych słów, że
Święta Boża Rodzicielka jest Matką Boga - żyjący przed nim Ojcowie nie powiedzieli tego w słowach tak głębokich. Takie oto tematy składają się na pierwszy rozdział.
Po nim następuje drugi, w którym autor udowadnia, że św. Leon pozostaje
w całkowitej zgodzie z Ojcami wyznając, iż Syn jest jeden i ten sam, tak jak obie
Jego postacie i dwie naturalne energie należą do tej samej, jednej Istoty. Nigdzie
nie dokonywał podziału jedności, lecz sławił jedność Wcielonego Słowa Bożego.
Efrem przytacza słowa św. Leona, zestawia je z poglądami Cyryla14 ukazując ich
pełną pod każdym względem zgodność; tak samo zestawia je z opiniami Grzegorza z Nyssy15 i Juliusza z Rzymu16. Dodaje nadto, że to samo słowo, którym
posłużył się św. Leon i które wywołało oskarżenie go o herezję ze strony zwolenników Sewera17, Cyryl wypowiedział nie raz ani dwa, lecz pięć razy - mam na
myśli formułę „dwóch natur". Zresztą nie tylko zwycięski Cyryl użył słowa, na
którego podstawie zwolennicy Sewera zarzucili św. Leonowi herezję; posłużył się
nim również wspaniały Bazyli18.
Zresztą autor wykazuje zgodność św. Leona z najznakomitszymi Ojcami nie
tylko co do tego jednego słowa, lecz także w kwestiach wszystkich [246b] innych
dogmatów, których nie bali się obszczekiwać heretycy. Wzmiankowani Ojcowie
bowiem mieli to samo co i on zdanie i zgadzali się z nim, a byli wśród nich
i bojownik o wiarę Atanazy19, i sławny teolog Grzegorz20, i Proklos z Konstantynopola21, i Amfilochiusz z Ikonion22, i godny podziwu Jan Chryzostom23. Takie
oto sprawy wypełniły autorowi drugi rozdział.
11

Patrz Cod. 225 przyp. 2.
Leon I - patrz Cod. 78 przyp. 2, Cod. 79 przyp. 9.
13
Patrz Cod. 16 przyp. 3.
14
Cyryl z Aleksandrii - patrz Cod. 16 przyp. 2.
15
Grzegorz z Nyssy - patrz Cod. 6 przyp. 1; por. Cod. 6,7.
16
Papież Juliusz I (337-352) domniemany autor listu o Wcieleniu; patrz SWP, s. 327.
17
Sewer - patrz Cod. 24 przyp. 6.
18
Bazyli Wielki - patrz Cod. 4 przyp. 2; por. Cod. 141,142,143,144.
19
Atanazy Wielki - patrz Cod. 32 przyp. 1; por. Cod. 339,140.
20
Grzegorz z Nazjanzu - patrz Cod. 40 przyp. 14; Cod. 162 przyp. 8.
12
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W trzecim wyjaśnia on, że rodzajniki umieszczone przed nazwami natur Chrystusa bynajmniej nie nasuwają myśli o dwóch Synach. Jest przecież cechą właściwą
Pismu Świętemu, że nie wprowadza ono (jak już mówiono) dwoistości osób, lecz
zachowuje jedność natur nierozłącznych i niepodzielnych. Tymczasem wściekli
heretycy rzucili na list Leona obelgę, gdyż powiedział on: „Jak Bóg nie zmienia się
w swoim miłosierdziu, tak człowiek nie zatraca się w wielkości majestatu Bożego"24.
To, o czym powiedziano w trzecim rozdziale, jest powtórzeniem słów Ewangelii, apostołów i naszych błogosławionych Ojców: bogobojnego Ignacego25, Juliusza, Atanazego, obu Grzegorzy, Bazylego. Następnie autor zbija pogląd heretyków i wykazuje dowolnie, że używanie rodzajników (a używali ich wszyscy
wymieniem pisarze) nie implikuje żadnego wyróżniania ani żadnego podziału
jedności natur. Dodaje nadto, że słowa „w tej jedności, w której obie26 stanowią
całość" (są to również słowa św. Leona) nie odnoszą się do żadnego konkretnego
czasu, lecz rozumie się je: ,,na zawsze"27.
W rozdziale czwartym autor wysuwa na początek herezję, która go krytykuje.
Autor posługuje się tą samą metodą i udowadnia, że pozostaje on całkowicie bez
zarzutu. Porównuje ze słownictwem oskarżanego słowa podobne, których używali
nasi święci Ojcowie. Główny punkt oskarżenia stanowią słowa św. Leona. Brzmią
one tak: „Płaczem swym pokazał On w sposób niewątpliwy swoją cielesną naturę;
poprzez Zmartwychwstanie, które nastąpiło na rozkaz Jego słowa, objawił swą
nieskalaną boskość. On jedyny powiedział jedno i drugie i dokonał tego"28.
W rozdziale piątym Efrem odpiera taką samą metodą napaść wspomnianych
heretyków, skierowaną przeciw takim samym słowom tego świętego człowieka.
Oto one: „Jaka była natura przebita gwoździami i zawieszona na drzewie Krzyża?"29 [247a]. W omawianym rozdziale autor przytacza różne cytaty wzięte od
sławnego mnicha Izydora30 (z pochodzenia był on Aleksandryjczykiem, wielce
cenionym wśród biskupów); cytaty te zgadzają się we wszystkim ze słowami będą21

Proklos - patriarcha Konstantynopola, patrz Cod. 35 przyp. 4; por. SWP, s. 332.
Amfilochiusz z Ikonion - patrz Cod. 52 przyp. 3.
23
Jan Chryzostom - patrz Cod. 25 przyp. 1; por. Cod. 86.
24
ACO II 1, s. 14,26-27; ten sam cytat występuje w Cod. 225 [241b] i w Cod. 229 [257b].
25
Św. Ignacy z Antiochii - patrz Cod. 1 przyp. 5.
26
Obie natury.
27
ACO II, 1; por. [263b].
28
Ks. M. Richard zwrócił uwagę, że są to słowa przeciwników św. Leona; R. Henry
Photius, Bibliothèque, Paris 1965, t. IV, s. 119 przyp. 1.
29
Tomos [w:] ACO II 1, s. 18,2; tenże cytat znajduje się w Cod. 225 [242b].
30
Izydor z Peluzjum (dziś. Teil Farama nad Nilem) ur. w Aleksandrii, 360-431 - uczeń
Jana Chryzostoma (patrz Cod. 26 przyp. 1), opat klasztoru w Peluzjum, słynny epistolograf
chrześcijański, autor 2000 listów o treści teologiczno-dydaktycznej i egzegetycznej (wyd. PG
78), zwalczał herezje arian i manichejczyków; wzorował się na stylu pism Demesotenesa
i Klemensa (patrz Cod. 109 przyp. 1); por. Sinko, t. III cz. 2, s. 234 n; Hunger I, s. 204;
Krumbacher, s. 141; SWP, s. 209.
22
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cymi przedmiotem fałszywych oskarżeń o bezbożność, wysuwanych przez heretyków.
Takie rozdziały zawiera list skierowany do Zenobiusza. Inne listy napisał autor
do cesarza Justyniana31; w jednym liście wynosi w pochwałach jego pobożność,
w drugim daje świadectwo świętobliwości niektórych ascetów żyjących na pustyni, w innym jeszcze daje ocenę postanowień synodalnych podjętych w sprawie
Antymiusza32 i podanych mu do wiadomości w pełnej zgodzie z dogmatami Kościoła. Po listach synodalnych Efrem wysłał do tego samego Antymiusza odrębny
list, który je potwierdza, ponieważ Antymiusz nie znalazł w nich niczego, co by
pozostawało w niezgodzie z prawdziwą wiarą; żąda jedynie, by otaczano opieką
Antymiusza, a Eutychesa i jego doktryny skazano na potępienie na podstawie
argumentów bardziej szczegółowych i wnikliwych33.
Pisze też do Domicjana34, który (jak mówi list) właśnie natrafił na pewne stwierdzenia Efrema wprowadzające zamęt do jego myśli i prosił o rozwiązanie trudności. A oto te stwierdzenia: „Nie ma osoby, która mogłaby jako osoba pozostawać
w jedności z inną osobą; jest, na przykład, rzeczą niemożliwą, żeby Paweł i Piotr
byli jedną osobą. Również substancja, która jest substancją odmienną, nie może
połączyć się w jedno z inną substancją; jest - gwoli przykładu - niepodobieństwem, żeby substancja duszy i substancja ciała stanowiły jedną substancję, chyba
że ktoś sprowadził je do bliżej nieokreślonej jedności, w której, także przed połączeniem się, nie różniły się od siebie; na przykład to, co dotyczy stworzenia, czy
podlega czasowi, czy inne podobne rzeczy. Tu bowiem nie mamy już do czynienia
z różnymi substancjami, które łączą się w jedną substancję, lecz z substancjami,
które od początku są tożsame, chociaż jest to bardzo odległy rodzaj tożsamości
i wydaje się, że zawsze zachowują one w sobie to samo"35.
Powyższe słowa wywołały niepokój Domicjana; otrzymał ich wyjaśnienie,
o które zabiegał. Efrem zajął się wpierw przedmiotem sporu drogą przekonującego rozumowania, następnie za pomocą słów zaczerpniętych z pism Ojców potwierdził prawdziwość własnych poglądów stanowiących podstawę dysputy. Takie oto sprawy poruszał list do Domicjana.
Inny list Efrem wysłał do niejakiego Synkletyka (z treści wynika, że był metropolitą Tarsu36). I tym listem prowadzi dalszą walkę [247b] z akefalami. Pokazuje w nim, że Ojcowie uznawali istnienie dwóch natur po ich zjednoczeniu i że
nigdy z powodu tych dwóch natur jedność osób nie została ani zerwana, ani nie
uległa rozdzieleniu czy podziałowi na dwoje. I znowu przytacza się świadectwa
31

Justynian - patrz Cod. 3 przyp. 3.
Antymiusz (gr. Anthimios) - biskup Trapezuntu (dziś. Tresbond nad Morzem Czarnym w Turcji), późniejszy patriarcha Konstantynopola (535-536).
33
Eutyches - patrz Cod. 17 przyp. 3; por. Cod, 56 przyp. 5.
34
Domicjan (gr. Dometianos) - biskup Meliteny (dziś. Malatia), kraju w Armenii nad
Eufratem; Jülicher Domitianus (10) [w:] R.E. t. V (1905), kol. 1313.
35
Efrem cytuje sam siebie. Cytat z zaginionego listu.
36
Synkletyk (gr. Synklelikôs) - biskup Tarsu w Latach 527-545.
32
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potwierdzające poruszane wywody: pochodzą one od Cyryla, Grzegorza Teologa
i od innych Ojców. Zarówno Kościół Boży, jak i Sobór Chalcedoński37 zgodnie
uznają, że jedyne Słowo Boże Trójcy Świętej uległo wcieleniu i stało się człowiekiem; utrzymują i głoszą jedność hipostatyczną oraz to, że Matka Boża po raz
pierwszy została tak nazwana przez Elżbietę, kiedy odezwała się ona w te słowa:
„A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?"38 Jaśniej niż inni
wykazał znaczenie tej wypowiedzi święty papież Leon. W liście do cesarza Leona
pisze takimi oto słowami: „Niech będzie przeklęty Nestoriusz, który wierzy, że
Błogosławiona Matka Boża Maryja jest matką nie Boga, lecz jedynie człowieka"39. Taką tematykę porusza omówiony list.
Tenże Efrem pisze list również do Antymiusza, biskupa Trapezuntu. Chwali
w nim cesarza Justyniana za jego pobożność i usiłuje podtrzymać potępienie
nieszczęsnego Eutychesa dlatego, że nie pozwala on mówić o jedności dwóch
natur w jednej hipostazie, chociaż nasi święci Ojcowie jawnie wyznają i głoszą tę
doktrynę. Tymczasem ten obłąkany człowiek nie uznaje jej i powiada, że Pan nasz
ma w sobie dwie natury; po zjednoczeniu już nie godzi się na to, że ma On dwie
natury i że istnieje w dwóch naturach. Mówi niedorzecznie, że po zjednoczeniu
pozostaje tylko jedna natura. Autor wykazuje również zgodność łączącą ten pogląd ze zbójeckim synodem efeskim40, który przemówił słowami: „I my wszyscy
zgadzamy się z nimi". Sobór Chalcedoński obłożył Nestoriusza41 i Eutychesa
jedną i taką samą klątwą. Uznanie dwóch natur w jednej hipostazie po ich zjednoczeniu jest czymś zupełnie innym niż jakikolwiek podział; głoszą to w dobitnych słowach i sam Cyryl, i cały chór świętych Ojców. Natomiast Eutyches i jego
zwolennicy głoszą istnienie dwóch natur przed zjednoczeniem, to znaczy, że według nich, istnieją one przed zjednoczeniem (co za zuchwałe gadulstwo i bezbożność!), a nie istnieją po zjednoczeniu. A ci, którzy rzucają klątwę na Eutychesa
i jego [248a] dogmaty, od razu, aczkolwiek niechętnie, uznają czwarty sobór
ekumeniczny42, gdyż właśnie ten, a nie żaden inny sobór powszechny wykluczył ze
wspólnoty religijnej i potępił publicznie Eutychesa, którego wraz z jego wstrętnymi dogmatami przedtem oczyścił z zarzutów (o czym była mowa) synod efeski
jako drugi z kolei43. Autor prawdopodobnie napisał o tym do Antymiusza, prze37

Patrz Cod. 17 przyp. 1.
Ewangelia według św. Łukasza 1,43.
39
List 165 (wyd. E. Schwartz Abhandlungen der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Philosophische und Historische Klasse XXXIII 6 (1927), s. 57, 10-12. Ten sam cytat
występuje w Cod. 229 [265a].
40
Synod w Efezie nazwany przez Papieża Leona Wielkiego „zbójeckim" (gr.. Lestrike
Synodos, patrz Cod. 17 przyp. 4), na którym najemcy Dioskura z Aleksandrii (patrz Cod. 17
przyp. 2) dotkliwie pobili przewodniczącego obrad Flawiana (patrz Cod. 17 przyp. 4)
i przedstawicieli papieskich; patrz Mansi 6, 503-930.
41
Nestoriusz - patrz Cod. 16 przyp. 3.
42
Czyli Sobór Chalcedoński.
43
Pierwszym był Sobór Nicejski, patrz Cod. 15 przyp. 1.
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bywającego podówczas w cesarskim mieście, ale nie posiadającego jeszcze sakry
biskupiej. Zachęca go do zwalczania nestorian i zwolenników Eutychesa. Takie
kwestie omawia niniejszy list.
List do Persa Brazesa44, o który ów się upominał, składa się z wypisów
z Pisma Świętego, a nie ze świadectw zaczerpniętych z pism Ojców. Mówi
w nim Efrem o współistotnej Trójcy Świętej, o obecności Słowa w ciele, o przechwalebnej Świętej Dziewicy, Matce Bożej Maryi. Pismo Święte to dla niego
Stary Testament, Słowa Pańskie i nauki apostolskie, które ukazują prawdę
i utwierdzają w poruszanych kwestiach. Bardziej od innych spraw zajmuje go
doktryna Wcielenia Słowa, ponieważ wymaga ona szerszego omówienia. Taka
jest treść omawianego listu.
Pisze też Efrem do jakichś mnichów, którzy żyli w chorobliwej niezgodzie z Kościołem Bożym, powszechnym i apostolskim. Drogą napomnień zaczerpniętych
z pism Ojców usiłuje zjednoczyć ich z Kościołem wskazując, że ich poglądy wcale
nie różnią się od poglądów innych heretyków i że nie odniosą z nich żadnego
pożytku dla siebie. Ukazuje także za pomocą różnych świadectw autorstwa Ojców, że w jednej i tej samej osobie można dostrzegać różne naturalne działanie i że
dla pełnej wiary wystarcza wierzyć i mówić, że Prześwięta Dziewica jest Matką
Bożą. Kiedy bowiem ktoś powiada, że zrodziła Boga, który przybrał ludzką naturę, okazuje tym samym, że posługuje się językiem archaniołów rozprawiających
o sprawach boskich.
Ten sam autor pisze nadto inny list do odszczepieńców Kallinikowych45 napominając ich, by połączyli się z Kościołem Bożym. Ukazuje im jego czystość w porównaniu z całą zmazą heretycką; wszystkie miejsca zgromadzeń poza Kościołem
są, według niego, jaskiniami rozbójników. Poucza ich, że trzeba naśladować Szymona46, Baradata47 i Jakuba48, mężów słynących na świecie z cnoty. Przez [248b]
całe życie lgnęli oni do wspólnoty kościelnej i sławili ją jak Boga. Takie kwestie
zawiera omawiany list.
Następny z kolei wyjaśnia działalność synodalną tego samego przeświętego
44

Brazes - osoba nieznana.
Kallinikos - biskup Osroeny (gr. Osrhoêne), kraju w płn.-zach. Mezopotamii, którego
ludność, mówiąca po aramejsku, oderwała sic w II w. przed Chr. od państwa Seleucydów
i utworzyła własne królestwo; kraj wcześnie schrystianizowany, stanowił biskupstwo o wielkim znaczeniu; por. Beck, s. 192; Cod. 63 przyp. 84.
46
Szymon - Symeon Stylita (Słupnik) Młodszy, Cudotwórca (Thaumaturges)
518/26-595, zwalczał nestorianizm i monofizytyzm, autor 30 konferencji dla mnichów (wyd.
J. Cozza-Luzi Nova Patrum Bibliotheca VIII Romae 1871, s. 4-156, nr 4-30) oraz listów do
cesarzy Justyniana i Justyna Młodszego (wyd. PG LXXXVI 2, kol. 3216-3220); por. SWP,
s. 363; Mansi 13, 159-162; por. Beck, s. 397.
47
Baradat (gr. Baradatos) - pustelnik z V w. wzmiankowany w Philothéa Historia (łac.
Historia religiosa) Teodoreta z Cyru (patrz Cod. 17 przyp. 4) wyd. PG LXXXII, kol.
1293-1305.
48
Jakub - pustelnik z III w., wspomniany w Philothéa Historia wyd. PG LXXXII, kol.
1484-1485.
45
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patriarchy Efrema49, w wyniku której Synkletyk50 (poprzedni list poinformował,
że był on biskupem Tarsu) został pociągnięty do odpowiedzialności za to, że
przyjął od pewnych osób nieortodoksyjne pisma, przez co podejrzewano go o herezję. Podobnie wezwano do usprawiedliwienia się niejakiego mnicha Stefana
mającego tytuł synkellosa Rady51. I powoli w rozwoju dysputy autor wykazuje, że
ani jeden, ani drugi nie lubi prawdziwych nauk Kościoła, lecz obaj dali się uwieść
herezji Eutychesa52. W końcu jednak Synkletyk złożył wyznanie prawdziwej wiary, a synod zakończył obrady53.
W tej dyspucie autor ukazuje, że św. Cyryl tu i ówdzie używa słowa „natura"
zamiast „hipostaza", zwłaszcza tam, gdzie mówi o jednej wcielonej naturze Słowa; nie można bowiem powiedzieć, żeby często wyznawał dwie natury, po czym,
jakby pod wpływem skruchy, mówił o jednej naturze, jeśli nie posługiwał się tu
słowem „natura" zamiast słowa „hipostaza". Potwierdza to na podstawie innych
wypowiedzi Cyryla, dodając, że taka też jest myśl Kościoła. Ten dokument synodalny zawiera również inne pożyteczne dysputy skierowane przeciw wprowadzającej zamieszanie herezji.
Po omówionych dokumentach następuje w książce list do Megasa, biskupa
Beroi54. List naucza i utwierdza w tym, że - jak utrzymuje czwarty święty sobór
ekumeniczny - należy wyznawać Emanuela55 w dwóch naturach i że formuła
mówiąca o jednej naturze wcielonego Słowa zawiera w sobie moc argumentu
przeciw tym, którzy rozdzielają obie natury, a nie przeciwko zwolennikom usuwania różnicy obu natur z powodu ich zjednoczenia. Ta formuła ,jedna natura
ucieleśnionego Słowa" zwalcza zwolenników rozdzielania jednej natury od drugiej, tak również wyznawanie unii hipostatycznej w dwóch naturach zbija z tropu
wichrzycieli i wystawia ich wysiłek na wstyd.
Tak więc unia hipostatyczna w dwu naturach i jedna natura ucieleśnionego
Słowa zwalczają poglądy przeciwstawne tym obu formułom i sobie samym, ale
żadna z obu formuł nie przeciwstawia się drugiej. Ani bowiem jedna natura
wcielonego Słowa nie oznacza usunięcia różnicy między dwiema naturami, ani
unia hipostatyczna uznana w dwu naturach nie prowadzi do rozdzielenia natur,
jednej od drugiej, tak że zjednoczenie [249a] dwu natur wzmacnia jedność wcielo49

Św. Efrem, autor omawianego „Kodeksu", odegrał ważną rolę na Soborze Chalcedońskim.
50
Patrz przyp. 36.
51
Synkellos (łac. syncellus, concellita) - wyższa godność świecka, ale i kościelna lub
klasztorna, nadawana przez cesarza osobie będącej najbliższym współpracownikiem patriarchy i cieszącej się jego pełnym zaufaniem. Synkellos miał prawo uczestniczenia w synodach patriarchalnych; por. L. Bréhier Les institutions de l'empire byzantin, Paris 1949, s. 499.
52
Patrz Cod. 17 przyp. 3.
53
Synod obradujący w latach 537-538; E. Honigmann Êvêques et évêchés monophysites
d'Asie Antérieure au VI siècle: Corpus scriptorum christianorum orientalium, Subsidia, t. II,
Louvain, s. 166.
54
Beroa (gr. Bêroia) - patrz Cod. 59 przyp. 4.
55
Emanuel - por. Cod. 225 przyp. 18.
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nej osoby Słowa, którą głosi jako niezmieszaną i niepodzielną w zróżnicowaniu
natur.
Systematyzując powyższe wywody i wiele innych im podobnych zawartych
w niniejszym liście, autor potwierdza dogmaty prawdziwej wiary i obnaża całą
głupotę bezwstydnej herezji, twórczyni zamieszania. Zachęca też odbiorcę listu do
pomnożenia i uzupełnienia jego pism, ponieważ nie brak mu po temu zdolności,
i na tym kończy pisanie swego listu.
Potem pisze kolejny list do mnicha Eunojusza56, w którym wyjaśnia, że nasi
święci Ojcowie nie pozostają w sprzeczności ani między sobą, ani sami z sobą,
kiedy rozprawiają o zniszczalności i niezniszczalności. Niezniszczalność, powiada,
jest czymś w rodzaju stanu zdrowia, a nie unicestwiania naszej natury, natomiast
zniszczalność jest chorobą. Tak też nawet Adam przed swoim występkiem, chociaż miał ciało niezniszczalne, był pod każdym względem taki sam jak my. Potwierdza to Efrem cytatami z pism Ojców, przytacza wiele innych myśli pożytecznych dla prawdziwej pobożności i na tym kończy list.
Po omówionych listach następuje siedem uroczystych kazań; jedno o świętach
świętych proroków, drugie o Narodzeniu Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa,
kolejne o okresie przed świętymi postami, inne o pouczeniu nowooświeconych57,
następne o święcie Archanioła Michała w Dafni58, dalsze o Wielkim Poście i ostatnie wygłoszone w nonie Wielkiego Postu. Po wyżej wymienionych kazaniach
następuje ósme skierowane do nowooświeconych w świętą środę59.
Taką treść zawierał pierwszy tom, który znalazł się w naszych rękach.

229
Przeczytaliśmy dzieło tego samego św. Efrema1, przywódcy Kościoła antiocheńskiego. Składa się ono z czterech traktatów. Pierwszy z nich omawia obelżywie znieważone słowa Cyryla2, które zawarł on w drugim liście skierowanym do
Sukcensa3. Zniewagi dopuściła się sekta sewerian4. Drugi traktat stanowi odpo56

Eunojusz - mnich z innych źródeł nie znany.
Termin nowooświeceni lub nowo ochrzczeni (gr. neophotistoi, por. Jan Chryzostom
4,751 wyd. B. de Montfaucon) oznacza tyle co starogreckie neôphytoi i stoi w związku
z czasownikiem photizo - oświecać (por. List do Hebrajczyków 6,4; 10,32; Drugi List do
Tymoteusza 1,10).
58
Dafni (gr. Dâphnè) - miejscowość między Atenami i Eleusis ze słynnym klasztorem
i kościołem z V-VI w. wzniesionym na miejscu dawnej świątyni Apollina.
59
Święta środa (gr. hagia tétras, łac. fena quarto) -jest to środa tygodnia Wielkanocnego, a nie Wielka Środa. Tak też sądzi R. Henry (Photius, Bibliothèque, t. IV, s. 125
przyp. 2).
1
Sw. Efrem - patrz Cod. 228 przyp. 1.
2
Cyryl z Aleksandrii - patrz Cod. 16 przyp. 2.
3
Drugi list do Sukcensa, wyd. PG LXXVII, kol. 237D; ACO I 1, 6, s. 157.
4
Sewerianie - członkowie sekty Sewera (patrz Cod. 24 przyp. 6).
57
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wiedź daną adwokatowi Anatoliuszowi w sprawach, co do których chciał uzyskać
pouczenie. Trzeci - to apologia świętego ekumenicznego Soboru Chalcedońskiego5 napisana dla Domnusa i Jana, mnichów żyjących w Cylicji Drugiej6. Czwarty
jest poświęcony mnichom Wschodu, którzy trzymali się herezji Sewera.
W pierwszym więc traktacie autor przytacza kwestionowane [249b] słowa z drugiego, jak mówiliśmy, listu do Sukcensa. Zawierają one następującą myśl: „Niechże znowu posłuży nam za przykład człowiek taki jak my! Wiemy, że są w nim dwie
natury: jedna - duchowa, druga - cielesna. Ale rozdzielamy je dla czystego rozważania i jakby dla prostych spekulacji teoretycznych, czy dla fantazji myślenia
dopuszczamy różnicę; nie rozdzielamy jednak obu natur ani też nie przypisujemy
im mocy oddzielenia się od siebie, lecz wiemy, że jest jedna natura w człowieku
w tym sensie, że dwie części składowe nie są już dwiema, lecz przez nie obie
urzeczywistnia się jednostka ludzka"7.
Takie zatem były kwestionowane słowa. Święty chciał przez nie zaznaczyć różnicę zachodzącą między duszą i ciałem, z których składa się jednostka jako całość
i dlatego dalej powiedział: „Nie rozdzielamy natur na dwie odrębne". Natomiast
herezja powiada: „Ale dodał: wiemy, że w jednym człowieku jest jedna natura".
I po co to? Przecież Cyryl mówił tu o jednej hipostazie8, a nie o jednej naturze.
Ukazał to w sposób bardziej jasny dodając: „Przez nie obie urzeczywistnia się
jednostka ludzka". Czyż bowiem jest do pomyślenia jeden i ten sam byt ciała
i duszy? Przypatrzymy się innemu szaleństwu herezji: „Powiedział wiedzieć
- utrzymuje ona - a nie mówić." Ale któż nie zdaje sobie sprawy, że to, co się
dobrze rozumie, ujmuje się równie dobrze w słowach, natomiast to, co się źle
pojmuje, nie jest warte wypowiadania? I jeśli mówi: „Wiemy, że jest jedna natura
w jednym człowieku", to tym samym powiedział, że jest w nas jedna natura i że
należy tylko przyjmować jej przynależność do jednej jednostki, a nie należy wyrażać tego. Nie trzeba też mówić o jednej naturze, jeśli nawet niektórzy doszli do
tego, by to rozumieć. Dlaczego on w ogóle powiedział, że nie należało o tych
sprawach mówić?
Ale niech sczezną te brednie! Powiedział dalej - rzecze herezja: „w tym sensie, że
dwie części składowe nie są już dwiema, przez nie obie urzeczywistnia się jednostka ludzka". Mówi więc, że dwie natury nie są już dwiema. Jeśli zatem na podstawie tego przykładu - utrzymuje herezja - dwie natury nie pozostają według
niego dwiema, to jest rzeczą jasną, że logicznie rzecz biorąc trzeba będzie ten
sposób rozumowania przenieść na Chrystusa. Heretycy mówią tak, ponieważ po
pierwsze, nie rozumieją, że nie wszystko, co jest zawarte w przykładzie, da się
5

Patrz Cod. 17 przyp. 1.
Cylicja Druga (gr. Kilikia Deutéra) - część Cylicji Górzystej (gr. Oreirié) w płd.-wsch.
Azji Mniejszej między górami Tauros i Morzem Śródziemnym, przyłączona w r. 60 przed
Chr. jako Cilicia Secunda do prowincji równinnej (Kilikia Pediàs), zorganizowanej w 103 r.
jako Cilicia Prima (por. W. Rüge [w:] R.E. t. XI, kol. 385 nn.).
7
PG LXXII, kol. 245 AB; ACO I 1,6, s. 162, 4-9.
8
Patrz Cod. 225 przyp. 30.
6
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przenieść na rozważania o tym, do czego się ten przykład odnosi, a po drugie nie
rozumieją że kiedy mówi, iż dwie natury nie są już dwiema, to ma na myśli, że
każda z nich, oddzielona od drugiej, nie istnieje we własnej odrębnej egzystencji,
lecz jak już przedtem powiedział, jednostka urzeczywistnia się w nich obu.
I zwróćcie uwagę: nie powiedział, że jednostka urzeczywistnia się biorąc początek
z obu natur, lecz że realizuje się przez nie obie, czym wskazuje, że jedna i druga
natura istnieją w realnej jednostce ludzkiej. Cóż zatem stoi na przeszkodzie, żeby
zamiast „przez nie obie" powiedzieć, że jedna istota urzeczywistnia się przez jedną
naturę? Jeśli bowiem dwie natury nie pozostają już dwiema, lecz połączyły się
w jedną, należy mówić, że jednostka urzeczywistnia się [250a] przez jedną naturę.
Nie powiedział jednak: „przez dwie natury urzeczywistniła się jedna natura",
lecz - jedna istota, to znaczy hipostaza, która nią była. I słusznie nie powiedział:
„jedyna natura urzeczywistniła się", gdyż takie ujęcie jest charakterystyczne dla
herezji Apolinarego9, który rzekł: „Boskie zmieszanie! Bóg i człowiek spełnili
jedną i tę samą naturę"10. Zresztą w poprzednim liście do Sukcensa Cyryl powiada
o tym samym przykładzie: „Jeśli chcesz, weźmy za przykład kompozycję nas
samych, przez którą jesteśmy ludźmi. Składamy się z duszy i ciała i postrzegamy
dwie natury, jedną naturę ciała, drugą - duszy"11. Tak więc w kompozycji, którą
stanowimy, widzi się dwie natury. A zatem wyrażenie „już nie ma dwóch" bynajmniej nie oznacza, że dwie natury stały się jedną, lecz że nie istnieją odrębnie,
rozdzielone od siebie. To, że natury duszy i ciała są różne i że uznaje się ich inność
po ich zjednoczeniu w istocie złożonej, poświadczył już sam Grzegorz Teolog
mówiąc w kazaniu o chrzcie: „Ponieważ stanowimy istoty podwójne, złożone
z duszy i ciała, a więc z jednej natury widzialnej i drugiej niewidzialnej, podwójne
jest również nasze oczyszczanie"12 itd.
Także święty Cyryl, objaśniając w dziewiątej księdze Komentarzy Jana Ewangelistę, wypowiada się w sposób następujący: „Pismo Święte poucza nas, byśmy
wierzyli w Ukrzyżowanego i Umarłego, i Zmartwychwstałego i w to, że nie jest
Synem różnym od Słowa, które w Nim istnieje". A także: „Nie mam na myśli
tożsamości w odniesieniu do natur (ciało bowiem jest ciałem, a nie Słowem,
chociaż jest ciałem Słowa), lecz mówię o realnej prawdziwej zależności"13. Gdzież
więc jest tożsamość istoty bytu czy natury zachodząca między duszą i ciałem? I jak
9

Apolinary (ok. 310-390) -biskup Laodycei (dziś. Lattalie w Syrii), twórca błędnej
nauki chrystologicznej zwanej apolinaryzmem, głoszącej, że Syn Boży zamiast człowieczej
duszy rozumnej miał duszę boską (Logos), która dokonała zjednoczenia w Chrystusie
i dlatego miał On jedną naturę i jedną hipostazę, a Jego ciało uległo ubóstwieniu; naukę tę
potępiono m.in. na Soborze Konstantynopolitańskim I (381 r.) i na Synodzie Rzymskim
(374 r.). Apolinary był prekursorem monofizytyzmu i monoteletyzmu; por. SWP, s. 43 - 45;
EK I, kol. 771-773.
10
Patrz dalej Cod. 230 [273a].
11
PG LXXVI, kol. 233A; ACO I 1,6, s. 154, 3-6.
12
PG XXXVI, kol. 368 A.
13
Komentarz do Ewangelii według św. Jana 9,13, wyd. PG LXXIV, kol. 181 B.
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mogą heretycy czynić dwa elementy jednym, kiedy nie można przyjąć ich tożsamości ani co do natury, ani co do bytu? Tak samo wypowiadają się również
wielki Eustacjusz14, biskup Antiochii, i Antioch z Ptolemaidy15, który mówi tymi
słowami: „Panie, Synu Dawida, podwójny i pojedynczy, ty, któryś jest dwoistością i jednią, niepodzielny we Wcieleniu, nierozłączony w Odkupieniu nas, aby ktoś
nie wpadł na myśl, że to Bóg doznaje cierpienia lub że jest to jedynie człowiek,
który jako taki zbawia świat".
I Złote Usta16 Kościoła, i niezliczony chór innych naszych świętych Ojców
wyznają w Chrystusie jedną Osobę istniejącą w dwóch bytach i naturach. To, że
jedno Wcielone Słowo istnieje i jest uznawane w tych substancjach, z których się
składa, głosi także Cyryl: „Jak bowiem - powiada -jest doskonały w swej boskości, tak że i [250b] w swym człowieczeństwie"17. I nadto: „Jedyny Syn Boży,
którego uważamy za Boga i który jest Bogiem, nie doznawał, co z mocą utrzymujemy, cierpień cielesnych w swej własnej naturze, cierpiał On raczej w swojej
naturze ziemskiej"18. I dalej: „Trzeba bowiem koniecznie przestrzegać obu zasad
wobec prawdziwie jedynego Syna, mianowicie, że nie doznawał cierpień w naturze
boskiej, lecz cierpiał w swej naturze człowieczej"19.
Tak oto mówi mądry Cyryl. Herezja natomiast utrzymuje: „Cierpiał On jednocześnie w swojej boskiej i ludzkiej naturze". Ale Cyryl powiada dalej: „Jego
doskonałość w człowieczeństwie i jawna tożsamość Jego istoty z naszą wywodzą
się ze słowa „wcielony"20. A powyżej tak mówi o ciele Słowa: „Ani nie umniejszyło się (jak się wyraża), ani nie ubyło go, więc musiało się zachować w całości"21.
I też: „Również w słowach wyrażających złożenie zawiera się różnica natury
elementów, które zostały sprowadzone do jedności"22. A w innym miejscu: „Nie
dochodzi tu do zmieszania, jak oni wierzą, ani natura Słowa nie przeszła do
natury ciała. Ale też natura ciała także nie przemknęła do natury Słowa. Zarówno
ciało, jak i Słowo zachowują właściwości swojej natury i poczęły się w naturze
z ducha. Jest to cudowne i niewysłowione zjednoczenie, które ukazało nam jedną
naturę Syna, lecz -jak mówiłem - wcieloną23". Popatrzcie! Jest oczywiste, że po
Wcieleniu każdy z obu elementów pozostaje, jak mówi, w tym, co jest zgodne
z jego naturą.
14

Eustacjusz z Syde (ok. 230-327) - biskup Antiochii, zwalczał orygenistów i arian,
najprawdopodobniej przewodniczył Soborowi Nicejskimu I (patrz Cod. 15); por. SWP,
s. 139.
15
Antioch z Ptolemaidy - patrz Cod. 59 przyp. 5.
16
Jan Złotousty (Chryzostom) - patrz Cod. 25 przyp. 1.
17
Drugi list do Sukcensa, wyd. PG LXXVII, kol. 244B; ACO I 1,6, s. 161,3.
18
PG LXXVII, kol. 244B; ACO I 1,6, s. 161, 5-6.
19
PG LXXVII, kol. 244B; ACO I 1,6, s. 161, 6-8.
20
PG LXXVII, kol. 244A; ACO I 1,6, s. 160, 22-23.
21
PG LXXVII, kol. 241C; ACO I 1,6, s. 160, 9-10.
22
PG LXXVII, kol. 241C; ACO I 1,6, s. 160, 5-7.
23
PG LXXVII, kol. 241 B; ACO I 1,6, s. 159.
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Po tych wywodach autor powiada, że żaden element nie łączy się w unii hipostatycznej z drugim takim samym (ani bowiem dusza nie jednoczy się według
hipostazy z duszą, ani ciało z ciałem), natomiast elementy różnego bytu, połączone ze sobą, tworzą unię hipostatyczną. Elementy łączące się nie ulegają zmianie
dla utworzenia tego samego bytu; i dlatego że chcielibyśmy, aby uległo wzmocnieniu pojęcie jednej natury wcielonego Słowa Bożego, to znaczy Jego jedynej
hipostazy, uznajemy w niej różną naturę połączonych elementów.
Przyjmujemy zatem jedyną wcieloną naturę Słowa Bożego jako jedyną hipostazę. Jeśli bowiem będziemy pojmować naturę w ścisłym znaczeniu, wprowadzamy pojęcie wcielenia Ojca i Ducha Świętego, ponieważ natura Syna jest taka sama
jak natura Ojca i Ducha Świętego.
Tę kwestię należy rozważyć dokładniej. Cóż bowiem powiada herezja? Powiada: „Mówimy o zjednoczeniu dwu natur, a po ich zjednoczeniu - o jednej naturze". Jeśli zatem heretycy mówią o naturze i o bycie, to dlaczego nie dadzą się
przekonać do przyjęcia jedności natury i współistnienia? Jeśli mówią o jednej
osobie lub o jednej hipostazie, mówią dobrze. Niech wiedzą jednak [251 a], że
najwyższa i niepodzielna unia nie dopuszcza ani rozłączenia połączonych elementów, ani ich pomieszania czy utożsamienia! Tak przecież wypowiada się również
św. Cyryl w Komentarzu do Jana: „Syn i Chrystus stanowią Jedno, Chrystus nie
uległ podziałowi z powodu -wcielenia; tylko wówczas, kiedy rozróżniamy naturę
Słowa i naturę ciała, trzeba mówić, że nie są one takie same w świetle naszej
znajomości rzeczy". I dalej, kiedy pisze w Liście do Eulogiusza: „Niech dobrze
wiedzą i to, że tam, gdzie wymienia się słowo „unia", nie oznacza ono spotkania
jednego elementu, lecz dwóch czy liczniejszych elementów, które różnią się z natury między sobą. Jeśli mówimy o unii, zgadzamy się, że zaszło tu zjednoczenie
Słowa i ciała ożywionego rozumną duszą"24. I znowu w tej samej nauce o Słowie:
„Cóż bowiem poczniesz, kiedy ten, który jest niezłożony w swej naturze, stanie
przed nami jako dwoisty"25? I niezliczoną ilość razy będzie się odkrywać wyznania
tego świętego męża, że jedyny Chrystus nie przestał być współistotny Ojcu ani
współistotny nam.
Święty biskup Ikonion Amfilochiusz26 również wypowiedział się tak: „Widzicie
więc, jak święci Ojcowie powiedzieli, że Syn jest współistotny Ojcu w swym Bóstwie i współistotny Matce w swym człowieczeństwie, dwoisty, jeśli chodzi o byt
i o naturę, ale nie o hipostazę"27. Amfilochiusz należy do postaci najbardziej
znanych, gdyż Cyryl przytaczał jego pisma przeciw bezbożnemu Nestoriuszowi.
I Ambroży28, ów wspaniały wyznawca wiary, powiada: „Zwróć uwagę! O zjednoczeniu Bóstwa i ciała -jednego w drugim - mówi jedyny Syn Boży, ponieważ są
24

PG LXXVII, kol. 225 C-D; ACO I 1,4, s. 36, 7-10.
PG LXXVII, kol. 325A.
26
Amfilochiusz - patrz Cod. 52 przyp. 3; Ikonion (gr. Ikonion) - miasto we wsch, Frygii
(Azja Mniejsza), dziś. Konya w Turcji.
27
Fragment 22 tekstu Amfilochiusza, wyd.: Mélanges Podechard, Lyon 1945, s. 199-210.
28
Św. Ambroży - patrz Cod. 226 przyp. 11.
25
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w nim dwie natury"29. Tą wypowiedzią posłużył się również św. Cyryl przeciw
Nestoriuszowi.
W pracy zatytułowanej O objaśnianiu wiary ten sam wyznawca powiada tak:
„Na ludzi, którzy mówią: Chrystus jest tylko człowiekiem, Bóg podlega cierpieniu, stał się ciałem, miał ciało współistotne sobie, wziął ciało do nieba, ciało było
pozorne, oraz na ludzi mówiących: Słowo Boże jest śmiertelne, do zmartwychwstania potrzebny był Mu Ojciec, przybrał ciało nie mające duszy, przybrał postać człowieczą bez rozumu, dwie substancje Chrystusa pomieszane na skutek
zjednoczenia stały się jedną substancją, a także na tych, którzy nie wyznają, że
Pan nasz Jezus Chrystus - to dwie niezmieszane substancje i jedna Osoba, dzięki
czemu jeden jest Chrystus i jeden Syn - na nich wszystkich święty Kościół powszechny rzuca klątwę"30. Ojcowie nie mówili o współistotności Słowa i ciała, to
[251 b] znaczy o jednej naturze - przed tym niech Bóg broni! Również św. Ambroży, pisząc przeciw Apolinaremu, tak powiada. „Lecz kiedy my zbijamy twierdzenia tych ludzi, pojawiają się inni, którzy utrzymują, że ciało Pana i Jego
boskość tworzą jedną naturę. Jakież Piekło wyrzygało tak wielkie bluźnierstwo?
Łatwiej przecież jest znieść arian, których herezja utwierdza się dzięki nim coraz
bardziej w swym uporze i zaprzecza, że Syn i Duch Święty mają jedną substancję,
ponieważ tamci również usiłowali mówić, że boskość Pana i Jego ciało mają jedną
naturę"31. Te same myśli, tyle że jaśniej, wypowiada także Atanazy w Liście do
Epikteta32.
To powiedziawszy, autor przytacza kolejno świadectwa Ojców dotyczące czy to
natury lub substancji, czy to hipostazy lub osoby. Ojcowie poświadczają, że wyrazy „natura", „rodzaj", „substancja", wyrażają pojęcia ogólne i że „hipostaza"
i „osoba" należą do pojęć szczegółowych. We właściwym znaczeniu używa wyrazów ten, kto nazywa naturę substancją i odwrotnie; popełnia się błąd, jeśli się chce
użyć słowa „natura" zamiast „osoba". Należy przecież przyjmować znaczenie
wyrazów nie według woli heretyków, lecz zgodnie z nakazami prawdziwej wiary.
I jeśli przyjmuje się termin użyty w stosunku do osoby czy do powstałej jedności,
to trzeba też przyjąć zamiast wyrazu „hipostaza" wyraz „natura". Jeśli się tak
mówi o naturach, z których składa się jedyny Chrystus, wówczas należy przyjąć
wyraz „natura" w rozumieniu „natury i substancji Pańskiej". Przestrzegając tych
wskazań, nigdy nie spotkamy się z tym, żeby nasi najwybitniejsi święci Ojcowie
prowadzili ze sobą spory w tej kwestii.
Taka jest myśl Ojców. Wyczytaj ją u zwycięskiego Cyryla w ustępie tekstu
z Pierwszego listu do Sukcensa: „Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby jakiekolwiek stworzenie mogło się zmienić w substancję czy naturę boską. Ciało jest
29

Defide ad Gratianum 2,77, wyd. PL XVI, kol. 576B; ACO l l A 2, s. 42, II 1,3, s. 114
oraz Cyryl wyd. PG LXXVII, kol. 1453B.
30
Fragment zachowany u Teodoreta (patrz Cod. 32 przyp. 1), wyd. PG XVI, kol. 849AB.
31
De Incarnationis sacramento VI, 49, wyd. PL XVI, kol. 831 A. Ten sam urywek por.
[261 a].
32
Atanazy Wielki (por. Cod. 32 przyp. 1), wyd. PG XXVI, kol. 1049-1070.

93

stworzeniem"33 Wynika z tego jasno, że Cyryl użył tu słowa „natura" zamiast
„substancja". I dalej w cytacie z listu do Nestoriusza: „Powiedział zatem, że Bóg
jest Jego Ojcem, chociaż sam jest Bogiem z natury i ze swojej substancji"34.
I w tym miejscu również użył Cyryl wyrazu „natura" jako synonimu słowa „substancja". I dalej: „Kiedy mówi o Bogu, powiada i o sobie: »kto Mnie zobaczył,
zobaczył także i Ojca«35; »Ja i Ojciec jedno jesteśmy«36, mamy na myśli Jego
naturę boską i tajemną, dzięki której stanowi jedno wraz ze swoim Ojcem z powodu tożsamości [252a] Ich substancji"37. Dla każdego jest oczywiste, że potwierdził
tu równoważność znaczenia „natura" i „substancja". I święty Amfilochiusz, zgodnie z tym, co wyżej powiedziano, mówił tak samo.
Wykazano już, że wyraz „natura" występuje zamiast „substancja", lecz to, że
używa się jej błędnie w sensie „hipostaza" poświadcza sam Cyryl: „Jest więc
rzeczą konieczną, żebyśmy zwalczając poglądy owego człowieka utrzymywali, że
zjednoczenie odbyło się według hipostazy. Pojęcie „według hipostazy" nie oznacza nic innego niż samą naturę czy hipostazę Słowa, jest ona samym Słowem
prawdziwie zjednoczonym z naturą ludzką bez zmiany i zmieszania, jak już wielokrotnie mówiliśmy, i pojmowanym jako jedyny Chrystus, jakim jest w rzeczywistości - Bóg i Człowiek".
I słynny Bazyli38, który z Kapadocji oświecał całą ziemię, poucza, że „forma"
i „substancja" są jednym i tym samym.
Także Proklos, biskup Konstantynopola, ujmuje rzecz nie inaczej; pierwszy
nazwał formę „substancją", drugi - „naturą".
Tak samo postępują nasi Ojcowie; mówiąc o Panu naszym mają na myśli to, że
jest złożony z dwóch substancji, czyli - jak powiadają - „istnieje w dwóch naturach i w dwóch substancjach". I Syn Gromu39 również o tym naucza mówiąc:
„To, co było od początku, co zobaczyliśmy i czego ręce nasze dotknęły, jest
Słowem Życia"40. Głosił bowiem, że jedna i ta sama istota, jak mówiliśmy, miała
substancję namacalną i nienamacalną. Kiedy powiedział, że Słowo jest nienamacalne, poświadczył, że można je dotknąć; powiedziawszy, że widziano Je, oznajmiał, że jest niewidzialne. W ten sposób uznał, że Chrystus jest jeden w substancji
dotykalnej i niedotykalnej oraz w substancji widzialnej i niewidzialnej. Czując się
nauczycielem poucza o tym innych. Jeśli jedna osoba ma obie właściwości, to
przecież nikt o zdrowym rozsądku nie może powiedzieć, że tę samą naturę posiada
istota namacalna i nienamacalną, widzialna i niewidzialna. Tak też ciało Chrys33

PG LXXVII, kol. 236D; ACO I 1,6, s. 56, 14-15.
PG LXXVII, kol. 112D; ACO I 1,6, s. 56, 26-27.
35
Ewangelia według św. Jana 14,9.
36
Tamże 10,30.
37
PG LXXVII, kol. 116B; ACO I 1,1, s. 38, 9-12.
38
Bazyli Wielki - patrz Cod. 4 przyp. 2.
39
Syn Gromu (gr. Boanerges, ho estin hyioi brontes), tu: św. Jan Ewangelista, por. Ewangelia
według św. Marka 3,17.
40
Ewangelia według św. Jana I,1-4.
34

94

tusa, w czasie gdy je przyjmują wierni, nie traci swojej substancji materialnej,
pozostaje nierozdzielne od łaski dającej się poznać rozumem. I Chrzest stał się
całkowicie duchowy, jest jeden, zachowuje właściwość substancji materialnej
(mam na myśli wodę) i nie unicestwia swojej istoty.
Lecz heretyk Nestoriusz41, który jak się wydaje, przyszedł na świat po to, by
wszcząć walkę z Bogiem z pozycji zupełnie odmiennej i bezbożnej doktryny, uroił
sobie, że są dwie odrębne natury mające swoje własne rzeczywiste istnienie; uznał
w swym mędrkowaniu sofistycznym, iż za pomocą jedynej formuły uwielbienia
doszedł do odkrycia jedności natur rozdzielonych [252b] w kolejności osób. Eutyches42, walcząc z Bogiem, nie odrzucał unii hipostatycznej ani Wcielenia Pana
naszego Jezusa Chrystusa zrodzonego z Matki Bożej - Dziewicy; okazał skruchę
i nauczył się mówić to, czego nie chciał mówić, i rzucał klątwę na to, do czego sam
był przedtem bardzo przywiązany, i na tych, którzy utrzymywali, że Chrystus
wyniósł swoje ciało z nieba. Nigdy natomiast nie potrafił zgodzić się na uznanie
współistotności Chrystusa z nami, mimo że wiele razy, i to często, był do tego
zmuszany. Za to, że głosił jedność istoty zamiast współistotności z nami, został
obłożony klątwą. Na przeglądzie powyższych kwestii kończy się pierwsza rozprawa.
W drugiej rozprawie złożonej z pięciu rozdziałów autor wyjaśnia problemy,
które adwokat Anatoliusz43 usiłował zrozumieć. W pierwszym rozdziale omawia
zagadnienie, czy i teraz Chrystus-Bóg nasz jest poznawalny w swoim ciele; w drugim rozpatruje kwestię, jak Adam został stworzony jako nieśmiertelny, jeśli został
ukształtowany jako istota złożona; w trzecim zastanawia się, skąd możemy wysnuć przypuszczenie, że Ewangelista Jan jeszcze żyje; następnie, jak Adam, jeśli
został stworzony jako nieśmiertelny, mógł nie wiedzieć o tym przywileju; i w końcu zastanawia się, co znaczy zdanie: „Patrz! Adam stał się taki jak jeden z nas"44.
W rozdziale pierwszym Efrem udziela wyjaśnień na podstawie licznych wypowiedzi zawartych w Biblii i w pismach Ojców. Na początku nawiązuje do słów
Izajasza o wzrastaniu Chrystusa, Boga naszego. Prorok powiedział: „Któż to jest
ten, który przybywa z Edomu?"45 - znaczy to: jest Nim Ten, który powstał z ziemi. Ten sam Izajasz mówił dalej: „Szaty Jego są z Bosry"46 - Bosrą nazywają
Hebrajczycy to, co pochodzi z ziemi. I następnie: „Dlaczego krwawa jest Twoja
suknia i szaty Twe jak u tego, co wygniata winogrona w tłoczni?"47 - te słowa
zapowiadają tajemnicę Męki po Męce i we Wniebowstąpieniu.
41

Nestoriusz - patrz Cod. 16 przyp. 3.
Eutyches - patrz Cod. 17 przyp. 3; Cod. 56 przyp. 5.
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Anatoliusz - osoba poza tym nie znana.
44
Księga Rodzaju 3,22.
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46
Księga Izajasza 63, 1.
47
Księga Izajasza 63, 2.
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Inny prorok jak gdyby w obecności Pana tak powiada, wyobrażając sobie że
zapytują Go Moce rozumne: „Cóż to za rany masz na twoich plecach?". A Zbawiciel odpowiada słowami: „Tak mnie pobito w domu umiłowanego mego"48.
W chwili Wniebowstąpienia obecni tam aniołowie tak mówią: „Przyjdzie tak
samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba"49. Pierwszy męczennik Szczepan w czasie swego męczeństwa poznał Chrystusa stojącego po prawicy Ojca
w takiej postaci, w jakiej przebywał z uczniami, i obwieścił swe dostojne boskie
widzenie50.
I Naczynie wybrane [253a] wprowadzone w tajemnicę prawdy słyszy głos wołający z nieba: „Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?"51. A kiedy pyta:
„Kto jesteś, Panie?" - „Ja jestem - powiada - Jezus Nazareński, którego ty
prześladujesz"52. Słowa „Nazareński" i „Jezus" wyraźnie wskazują na Jego prawdziwie ziemską naturę.
To samo świadectwo dają również Grzegorz z Nazjanzu53 i Cyryl w Traktacie
przeciw synuzjastom54, a także Bazyli55 w Traktacie o wierze, podobnie, po raz
drugi, Cyryl w Liście do Akacjusza, biskupa Scytopola56, i w objaśnianiu wyrazu
„wypuszczalny"57. Każdy z wymienionych Ojców i ogromna liczba innych wypowiadają się tak samo i głoszą, że Chrystus wstąpił do nieba ze swoim ciałem,
pozostał z nim i ukaże się w nim, gdy objawi się ponownie. Dlatego właśnie ta
sama osoba jest jednocześnie i niebiańska, i ziemska, widzialna i niewidzialna;
z jednej strony widzialna ze swoim bóstwem, ale nie w swoim bóstwie, lecz w
swoim ciele, z drugiej strony - niewidzialna ze swym człowieczeństwem, ale nie w
swoim człowieczeństwie, lecz w swoim bóstwie; stworzona i niestworzona, i tak
jest również ze wszystkimi tego rodzaju przymiotami, które rozpatruje się i
rozróżnia na podstawie zasad prawdziwej wiary.
Także i nasze ludzkie ciało zjednoczone hipostatycznie ze Słowem Bożym nie
zmieniło się w substancję Słowa Bożego, chociaż stało się ciałem Boga, ani też
Słowo nie uległo zmianie w ciało, chociaż we Wcieleniu stało się własnym ciałem.
Lecz Chrystusa nazywa się „jedno", stanowi On „jedno"; niezmienne i nierozdzielne pozostają elementy, przez które i w których jest uznawany za Chrystusa;
nie jest On taki, a potem znowu inny - od czego niech Bóg uchroni! - lecz jak już
48

Por. Księga Zachariasza 13,6.
Por. Dzieje Apostolskie 1,11.
50
Por. Dzieje Apostolskie 7,56; „I rzekł: widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego stojącego po
prawicy Boga".
51
Dzieje Apostolskie 9,4.
52
Dzieje Apostolskie 9,5.
53
Patrz Cod. 40 przyp. 13.
54
Synuzjaści - tak nazywano apolinarystów (patrz przyp. 9; Beck, s. 284 n.).
55
Bazyli Wielki - patrz Cod. 4 przyp. 2.
56
Scytopol (Scytopolis) - dawne Bet. Szean, dziś. Tell-el-hosn, miasto na zach. Brzegu
Jordanu; por. Cod. 95 przyp. 1; Cod. 107 przyp. 7.
57
Chodzi tu o kozła ofiarnego wypędzanego na pustynię. Por. Księga Kapłańska16,6-10.
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często mówiono, jest On jeden i ten sam. Ten sam Chrystus ma rodowód i jest bez
rodowodu58 oczywiście w swoim jednym i w drugim elemencie, gdyż słowa Boże
Pisma Świętego mówią: „Człowiekiem jest; kto Go pozna i kto opowie Jego
rodowód?"59 i dalej: „Księga rodowodu Jezusa Chrystusa, syna Dawida"60. Tak
więc w swojej boskości jest bez rodowodu, natomiast w swym człowieczeństwie
ma ustalony rodowód. Ta sama osoba wie wszystko z góry (jest bowiem ze swej
natury Bogiem), a z drugiej strony nie zna, jak się przypuszcza, ostatniego dnia61
z tego powodu, że ma ciało takie jak my. I jeszcze: „Ani Mnie nie znacie, ani nie
znacie Ojca mego". Natomiast jest rzeczą oczywistą, że do Jego człowieczeństwa
odnoszą się słowa: „I Mnie znacie, i wiecie, skąd jestem"62,1 jeszcze: „Gdybym Ja
wydawał świadectwo o sobie samym, sąd mój nie byłby prawdziwy"63. A w innym
miejscu: „Jeżeli Ja sam o sobie wydaję świadectwo, świadectwo moje jest prawdziwe"64. Jedno słowo odnosi się do natury boskiej Chrystusa, drugie - do Jego
człowieczeństwa.
Tak więc [253b] ta sama osoba jest nieograniczona i ograniczona, ponieważ,
stanowiąc jedno, ma dwojakie pochodzenie i dwie substancje. Jeśli natomiast jest,
jak sądzi Manes65, jedną substancją także po wcieleniu, to trzeba by utrzymywać,
że i jej pochodzenie jest też jedno, bezpodstawnie więc nazywano by Chrystusa
Synem Człowieczym66. Tyle prawie kwestii porusza rozdział pierwszy.
Rozdział drugi daje wyjaśnienia następujących kwestii: czy Adam na początku
został stworzony jako istota śmiertelna czy nieśmiertelna? Jest rzeczą oczywistą,
że Bóg nie spowodował śmierci i nie znajdował upodobania w zagładzie żyjących,
przeciwnie, to przez zawiść diabła śmierć zawitała na świat. Bóg nakazał67, żeby
człowiek pozostawał nieśmiertelny w zakreślonych granicach i polecił mu, by
przestrzegał nakazu, po którego złamaniu wprowadzi śmierć w miejsce dotychczasowej nieśmiertelności; człowiek zaś, zaszczytnie obdarzony wolną wolą, wybrał to co gorsze i świadomie uciekł od tego, co jest lepsze. Co więcej, sama jego
dusza stworzona jako nieśmiertelna i rozumna została ukarana za ten występek,
jak wiemy, śmiercią, i to śmiercią nie materialną, lecz (co gorsze) duchową.
Grzech ściąga na nią karę i doprowadza do jej wiekuistego zniszczenia. „Bójcie się
- powiada Pan - raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle"68.
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List do Hebrajczyków 7,3.
Księga Izajasza 53,8 (z uwzględnieniem komentarza w wyd. Pallottinum, s. 896).
60
Ewangelia według św. Mateusza 1,1.
61
Por. Ewangelia według św. Marka 13,32 (z uwzględnieniem komentarza w wyd. Pallottinum, s. 1174) i Ewangelia według św. Mateusza 24,36.
62
Ewangelia według św. Jana 7,28-30.
63
Por. Tamże, 5,13.
64
Tamże, 8,14.
65
Manes (Mani, Manicheusz) - twórca manicheizmu i sekty manichejczyków, patrz
Cod. 85.
66
Por. Ewangelia według św. Mateusza 12,40; Ewangelia według św. Łukasza 11,30.
67
Por. Księga Rodzaju 2,16-17.
68
Ewangelia według św. Mateusza 10,28.
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Jedyną istotą prostą69 jest Bóg, ponieważ jest nieograniczony; wszystko bowiem, co jest ograniczone, nie jest proste. Wszystko poza Bogiem jest złożone. To,
co jest złożone, może trwać również jako nieśmiertelne. Świadczą o tym zastępy
istot duchowych i dusza, a jeszcze bardziej Zmartwychwstanie. Człowiek będzie
wskrzeszony do życia nieśmiertelnego i zmartwychwstanie wraz z duszą i ciałem
jako twór złożony, jak przedtem: „Trzeba, ażeby to, co zniszczalne, przyodziało
się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodziało się w nieśmiertelność"70.
I nikt nie może powiedzieć, że w tym czasie substancja cielesna przechodzi w substancję duchową. Mimo że ciało staje się lżejsze i bardziej świetliste, to jednak
zachowuje kształty cielesne, jest człowiekiem i ma cechy człowieka. Za dowód
słuszności powyższych słów służą Enoch71, Eliasz72 i Jan, Syn Gromu73; ich bowiem wziął Stwórca za protoplastów całego naszego gatunku i pokazał wszystkim, że gdyby Adam nie popełnił grzechu, żyłby nadal wraz ze swym ciałem.
Przecież ci również zakończą swoje długie życie, zaznają kiedyś smaku śmierci,
i to w mgnieniu oka.
Zwróćcie uwagę, że wiarygodność przez nich poświadczona pochodzi [254a] od
trzech pokoleń: od Enocha wziętego do nieba w czasie przed Prawem, od Eliasza
z czasu po Prawie i od najbliższego jego sercu ucznia z czasu po Łasce. Adam
także, gdyby przestrzegał nakazu, niewątpliwie żyłby wraz z nimi.
To, czego starałeś się dociec, mianowicie że również sam nieskalany Jan żyje
nadal, tak jak Enoch i Eliasz, poświadcza tradycja; słowa Ewangelii prowadzą nas
do tej samej myśli. Chrystus bowiem powiedział o rodzaju śmierci, którą Piotr
miał umrzeć za Niego. Kiedy Piotr usłyszał o swojej śmierci, natychmiast zapytał
o Jana Ewangelistę - jest rzeczą oczywistą, że nie chciał się dowiedzieć o niczym
innym niż o rodzaju jego śmierci, pytając: „A on jak?"74 Gdy jednak nie usłyszał
od Zbawiciela niczego innego o sobie, zadał pytanie na jakiś inny nie związany
z tym temat, jak gdyby nie dostrzegał przepowiedni Nauczyciela dotyczącej swojej
osoby i nic sobie z tego nie robił. Na pytanie Piotra o rodzaj śmierci, którą miał
ponieść Jan, Zbawiciel odpowiedział: „Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co
tobie do tego?"75. Czy nie jest to dalsze życie Jana aż do Paruzji76 zapowiedzianej
69

Istota prosta - gr. haplùs - prosty, nie złożony, nie zmieszany.
Por. List do Koryntian 15,53.
71
Enoch lub Henoch (gr. Enoch, hebr. Hànôkh) - patriarcha izraelski, po długim bogobojnym życiu został żywcem wzięty do nieba. Por. tzw. Księga Enocha (Henocha), która jest
apokryfem z II w. przed Chr., powstałym w języku hebrajskim lub aramejskim, znanym
dzisiaj z przekładu greckiego zachowanego we fragmentach z tłumaczenia etiopskiego z IV
w. po Chr. O różnych odmianach dziejów Enocha, włącznie z tekstem starosłowiańskim,
por. A. Vaillant Le livre des secrets d'Hénoch. Paris 1952.
72
Eliasz - wielki prorok izraelski z Tiszbe we wsch. Jordanii, żył w pierwszej poł. IX w.
przed Chr.; jego dzieje przedstawią Pierwsza Księga Królewska 17 nn. Eliasz został wzięty
do nieba na ognistym powozie (por. Druga Księga Królewska 2,11-12).
73
Patrz przyp. 39.
74
Por. Ewangelia według św. Jana 21,21.
75
Tamże, 21,22.
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przez Prawdę? Dlatego św. Cyryl przyjmuje słowa Zbawiciela: „Pójdź za mną!"77
jako mówiące o śmierci św. Piotra. A passus: „Rozeszła się wśród braci wieść, że
uczeń ów nie umrze..."78 i tak dalej - nie tylko nie stoi w sprzeczności z taką
interpretacją, lecz nawet ją potwierdza. Nikt bowiem nie twierdzi, że jest nieśmiertelny, lecz że będzie żył dalej razem z Enochem i Eliaszem aż do drugiego przyjścia
Pana, co potwierdza sam uczeń słowami: „Ale Jezus nie powiedział mu, że nie
umrze, lecz: »Jeśli ja chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego?«"79. I jest
rzeczą oczywistą, że Chrystus zaprzeczył, iż Jan jest nieśmiertelny, potwierdził
natomiast, że będzie żył aż do Paruzji.
Jeśli Euzebiusz Pamfil80 pisząc Historię Kościoła81 ustalił w liczbach czas, w którym żył Jan i powiedział, że dożył on do czasów Trajana82, to wbrew pozorom nie
ma w tym, co mówi, żadnej sprzeczności. Każdy bowiem powinien uświadomić
sobie, że okres życia Enocha jest dobrze znany i że Pismo Święte wyraźnie podaje,
ile lat spędził on na świecie.
Lecz nie da się zaprzeczyć także i temu, że człowiek sprawiedliwy zmienia życie
wraz z ciałem. Ten pogląd potwierdzają także [254b] Dzieje83 umiłowanego Jana
i jego życie, o którym opowiadają liczni świadkowie. Pochowano go, utrzymują,
zgodnie z jego nakazem w pewnym miejscu84 i kiedy niebawem odszukano je, nie
znaleziono tam zmarłego85. Zastano natomiast całkiem niespodziewanie olej
uświęcający wydobywający się z tego miejsca, w którym go pogrzebano na krótko
i z którego jak ze źródła świętości czerpiemy dla siebie ów święty olej.
Jest przecież widoczne, że mniejsze dociekanie, chociaż zbacza ze ścieżki prawdy, nie stanowi niebezpieczeństwa dla duszy. Kiedy bowiem poszukiwania w sprawie wiary mijają się z prawdą, doprowadzają duszę do wielkiej katastrofy. Dlatego właśnie trzeba bronić nawet maleńkiej zgłoski, która się do wiary odnosi.
Dociekliwość w sprawach związanych z prawdziwą wiarą jest dobra, jeśli w rezultacie doprowadza do prawdy; jeśli mija się z tym celem, przestaje być dobra, nie
przynosi jednak zagłady duszy. W ten sposób autor rozwiązał drugie i trzecie
zagadnienie.
Adam stworzony jako istota nieśmiertelna nie wiedział o tym przywileju, tak
jakby ten stan niewiedzy wywołał przed nim diabeł wraz z mocami buntowniczymi, które przebywały wokół niego towarzysząc mu w zdradzie.
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Czyli do powtórnego Przyjścia.
Ewangelia według św. Jana 21,21.
78
Tamże, 21,23.
79
Tamże.
80
Patrz Cod. 1 przyp. 4; Cod. 13 przyp. 3.
81
Historia Kościoła Euzebiusza Pamfila - patrz Cod. 27.
82
Euzebiusz Historia Kościoła III 23,3; Cod. 27 przyp. 1; cesarz Trajan - patrz Cod. 1 przyp.
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Acta Ioannis, wyd. Zahn, Erlangen 1880.
Jan Apostoł został pochowany w Efezie (Euzebiusz Historia Kościoła III 32,2-3).
85
O zniknięciu ciała Apostoła patrz Acta loannis, s. 195.
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Słowa: „Oto Adam stał się taki jak jeden z nas"86 niektórzy uważają za ironiczne, ale tak nie jest. Istotnie, naprawdę nie stał się Bogiem. To jest w ogóle niemożliwe, a nawet bluźniercze. Cóż więc znaczą słowa: „Oto Adam stał się taki jak
jeden z nas"? Oto teraz, powiada Bóg, otrzymał on dar postrzegania, to znaczy
możność wyobrażenia sobie, że został Bogiem, Przeciw takiej myśli wypowiedział
Bóg te słowa, aby zganić jego złą wolę. Ten wyrzut, skierowany przez Boga do nas
ku przestrodze, znajdujemy w wielu miejscach Pisma Świętego.
Taka jest druga rozprawa. Być może słowa: „Oto Adam stał się taki jak jeden
z nas" zostały wypowiedziane ironicznie, zawierają w sobie zarzut, są wyrażone
językiem wzbudzającym litość i współczucie: niech każdy wybiera takie ich tłumaczenie, jakie mu bardziej odpowiada.87
W trzeciej rozprawie autor pisze do Domnusa i Jana, ascetów zamieszkałych
w Cylicji Drugiej, mówiąc im w obronie Soboru Chalcedońskiego88, że myślą
drogą ortodoksji, a również Cyrylowi, jest głoszenie jednej hipostazy Słowa
Wcielonego oraz jednej osoby i wiara, że ta sama osoba jest współistotna Ojcu
w bóstwie, a nam - w człowieczeństwie. Znaczy to uznanie dwóch natur, w których ziścił się jeden Chrystus. Znając bowiem dwa rodowody [255a] Chrystusa
jedynego i Boga naszego, dobrze rozumiemy różnicę substancjonalną, jaka istnieje między ciałem i Słowem. Taki jest wyznanie wiary i jej głoszenie ustanowione na Soborze Chalcedońskim. Potwierdziło ją z kolei trzystu siedemdziesięciu
biskupów89, wśród których znajdowali się prowadzący godny podziwu tryb życia: Szymon, Jakub i Baradat90; swymi pismami wsparli oni to postanowienie
Soboru.
Jest rzeczą oczywistą, że tam, gdzie istnieje unia hipostatyczna, wyklucza się
każde podejrzenie co do jej rozdziału, ponieważ uznanie różnicy zachodzącej
między substancjami nie oznacza według św. Cyryla ich rozdzielania.
To, że Słowo Boże stało się człowiekiem i jest nam współistotne, jasno obwieścił
Sobór; było to doktryną naszych świętych Ojców, zanim jeszcze ta formuła została potwierdzona postanowieniami Soboru ekumenicznego. Bez tego byłaby
w ogóle odrzucona. Bezbożny głos Eutychesa91 przemówił zuchwale na synodzie
zbójeckim92 i żaden następny sobór go nie potępił, a kiedy jego samego uwolniono
od słusznego potępienia, potępiono, wbrew jakiejkolwiek sprawiedliwości, czcigodnego Flawiana93 za to, że on potępił Eutychesa, a także i dlatego, że wspaniale
głosił jedną wcieloną naturę Słowa, to znaczy hipostazę, obwieszczając jednocześnie, że jest ona nam współistotna.
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Tzn. jak jedna z Osób boskich.
Jest to zapewne zdanie Focjusza.
88
Sobór Chalcedoński - patrz Cod. 17 przy p. 1.
89
ACO (II 2,2, s. 141-145) wymieniają liczbę 452 biskupów.
90
Szymon, Baradat, Jakub - patrz Cod. 228 przyp. 46-48.
91
Patrz Cod. 17 przyp. 3.
92
Patrz Cod. 17 przyp. 4.
93
Patrz Cod. 17 przyp. 4.
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Święci Ojcowie mówią, że nie należy rozpatrywać samego wyrazu, i to złośliwie,
lecz trzeba zwracać uwagę na pobożną myśl autora. Przytacza on świadectwa
takiego troskliwego stanowiska, zaczerpnięte z Atanazego94 - z jego traktatu
Przeciw arianom, z Cyryla95 - z pracy Skarbce i z Jana Chryzostoma96 - z jego
Komentarza do Listu do Galatów.
Twierdzenie, powiada, że Słowo Boże cierpiało w ciele, wyraża myśl Kościoła,
tak jak głoszenie, że cierpiało Ono w swojej naturze boskiej, jest okropnym bluźnierstwem, i przytacza różne świadectwa ze Scholiów Cyryla, z Listu drugiego do
Sukcensa, z Listu pierwszego do Nestoriusza, ze Skarbców, z objaśnienia o koźle
ofiarnym, z Apologii dwunastego anatematyzmatu, z Listu do cesarzowych, z Komentarza do Listu do Hebrajczyków, ze Wspomnienia o Izajaszu, dalej z Komentarza do ósmego psalmu, z Kazania o niedoznawaniu cierpienia [255b], z Kazania
o męce, z siódmej księgi Komentarza do Jana Ewangelisty, z Kazania o Wcieleniu,
[z Komentarza do Listu do Hebrajczyków], z drugiej księgi Komentarza do Jana
Ewangelisty. Dodaje do tego również cytaty z Grzegorza97 i z Bazylego98, mianowicie z jego Traktatu o Eucharystii, z Listu do mieszkańców Sozopola i z Listu do
Apolinarego oraz z różnych pism Atanazego, bojownika o wiarę świętą.
Zwolennicy Sewera99 bredzą, że trzeba rozważać to, co jest różnego, i w rodzaju, i w naturze elementów składających się na nieodgadnioną jedność, natomiast
nie powinno się o nich mówić; święty autor śmieje się z ich głupoty do rozpuku,
a przed nim tak samo postępował w swej opinii ogół i takie były słowa Pawła,
który mówił: „Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia"100.
Głosimy, powiada autor, jedną osobę, to znaczy jedną wcieloną hipostazę Słowa, ponieważ i Jezus według św. Dionizego Areopagity101 jest jeden w swej złożonej istocie. Dlatego unię hipostatyczną słusznie nazywa się w języku prawdziwej
wiary złożeniem, natomiast o substancji złożonej nie odważył się mówić nikt
oprócz Apolinarego102.1 Pan wskazał, że złożona jest Jego hipostaza, a nie natura,
kiedy przy zamkniętych drzwiach wszedł do swoich uczniów i rzekł: „Dotknijcie
Mnie i przekonajcie się: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam"103.
I w innym miejscu: „Bóg jest duchem; potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali
Mu cześć w Duchu i prawdzie"104.
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Atanazy Wielki - patrz Cod. 32 przyp. 1.
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Jakże to jest możliwe, że oba powyższe wersety nie stoją wobec siebie w sprzeczności? Dlatego że Chrystus w swojej substancji boskiej nie ma ciała; substancja
bowiem nie może być złożona; natomiast ma je w osobie i hipostazie, jak sam to
ukazał. Nie ma go więc w swojej substancji (gdyż nie jest ona złożona); w jednej
substancji nie posiada On drugiej, natomiast w swojej hipostazie ma je obie. Tak
więc w hipostazie ma i ciało, i ducha, w substancji zaś ani duch nie jest ciałem, ani
ciało nie weszło do natury ducha.
Wyjaśnia to również [256a] św. Cyryl: „Ciało bowiem - powiada -jest ciałem,
a nie bóstwem, chociaż stało się ono ciałem Boga; znajduję przecież - mówi
- różnicę substancji, mimo że wyznaję jedność Syna"105; I Pan, mówiąc w Ewangeliach: „(...) aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty
we Mnie"106, ukazał współistotność jednej i drugiej natury; jedno jest bowiem
Słowo Boże w Ojcu przez swą boską substancję i także „jedno w nich", to znaczy
przez substancję taką jak nasza. Pozostając w zgodzie z powyższymi słowami,
Cyryl komentuje je: „Jak Ja, powiada, jestem w nich, ponieważ przyoblekłem
siebie w takie samo jak oni ciało, tak Ty, Ojcze, jesteś we Mnie, gdyż Ja jestem
w Twojej substancji; chcę tego, aby i oni, doprowadzeni do jakiejś jedności, połączyli się ze sobą i stali się jako jedno ciało, żeby wszyscy byli we mnie, noszącym
ich wszystkich przez jedną świątynię, jaką przyjąłem"107.
To samo mówi również prorok Izajasz w wersecie: „(...) Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, jest On Bogiem potężnym i wszechmocnym"108. Przez
wyraz „dziecię" obwieścił współistotność z nami, przez wyraz Bóg - współistotność z Ojcem i Duchem. Również Grzegorz z Nyssy109 w trakcie Przeciw Apolinaremu pisze: „Jeśli w przeciwstawnych właściwościach widzi się naturę każdej
z nich - mam na myśli naturę ciała i naturę bóstwa - to w jaki sposób one dwie
stanowią jedną?"110.
Po tych wypowiedziach Efrem gani zwolenników Domnusa, którzy bezbożnie
objaśniają słowa: „zamieszkało wśród nas"111; zamiast „ukazała się na ziemi i zaczęła przebywać wśród ludzi"112 źle pojęli tę wypowiedź sądząc, że ma ona takie
znaczenie jak słowa: „Lot zamieszkał w mieście owych okolic" i dalej: „rozbiwszy
swe namioty w Sodomie"113. Ganiać bezmyślność ich rozumowania sam daje
interpretację wyrazu „zamieszkał", który, według niego, oznacza, że Słowo stało
105
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się ciałem, i świadczy przeciw ludziom chcącym przypisać Słowu jakąkolwiek
zmianę i przemianę. Przecież Ewangelista powiedział: „Słowo stało się ciałem"
i natychmiast dodał: „i zamieszkało między nami", pouczając przez te dwie wypowiedzi, że w jednej hipostazie zeszły się obie natury i każda z nich zachowała
swoją niezmienność. Po rozpatrzeniu tych słów, autor przywołuje na świadka
Chryzostoma, a wraz z nim Cyryla, Atanazego i Grzegorza Teologa, którzy je tak
samo rozumieli.
Potem znowu przytacza wypowiedzi, których twórcami są Domnus i Jan
[256b], i wykazuje na podstawie ich pism, że wbrew własnej woli zgadzają się
oni z większością myśli wypowiedzianych na Soborze Chalcedońskim i na
próżno odcinają się od niego. Zaiste, twierdzenie, że Pan nasz Jezus Chrystus
składał się z dwóch natur przed unią hipostatyczną, jest - jak Efrem dowodzi
- w ogóle bezbożne i irracjonalne. Natura Słowa była bowiem zawsze taka, jaką
pozostała również po wcieleniu - wieczna jak Ojciec i współistotna Ojcu, natomiast ciało nie było jeszcze zjednoczone ze Słowem i w ogóle nie istniało wśród
istot żywych. Jakże więc - chyba że ktoś opowie się za herezją Nestoriusza114
- można myśleć czy mówić, że Pan przed wcieleniem łączył w sobie dwie
natury? Twierdzenie natomiast, że Chrystus po unii hipostatycznej składa się
z dwóch natur, jak i jest w dwóch naturach - to wyznanie prawdziwej wiary
i myśl wyznawców ortodoksji; podtrzymał je również Synod Chalcedoński,
który wyraźnie obwieścił, że Chrystus, nasz Bóg, jest doskonały w bóstwie
i człowieczeństwie115.
Jeśli zaś jakiś zwolennik Sewera utrzymuje, że o ile w Chrystusie są dwie natury,
to są także dwie osoby i dwie hipostazy (nie ma bowiem natury bez osoby ani bez
hipostazy), powinien wiedzieć, że nieświadomie przynosi wstyd swemu ojcu duchownemu. Mówiąc bowiem, że Chrystus składa się z dwóch natur, Sewer nie
wstydzi się uznawać w Nim Istoty złożonej z dwóch osób i dwóch hipostaz i takim
Go przedstawiać. Trzeba wszelako wiedzieć, że wiele wśród istniejących rzeczy
nazywa się „naturą", co niekoniecznie pociąga za sobą ich uosobienie, jak na
przykład mówi się o naturze wody, naturze gniewu, naturze wojny i walki. Gdzież
więc kiedykolwiek znalazłby się ktoś z wyżej wzmiankowanych, kto by paplał
o osobie tak, jakby mówił o naturze? My jednak mówimy, że każdy człowiek
posiada naturę duchową i naturę cielesną, ale nawet w bajkach nie wymyślono
osoby duszy czy ciała, a także hipostazy duszy czy ciała.
Wiara w unię dwóch natur, wiara w jedną hipostazę i w Osobę jest cechą
prawdziwej myśli religijnej; głosili ją także Ojcowie. Jan Chryzostom objaśniając
Ewangelię według św. Jana mówi w jedenastej homilii i poświadcza: „Przez zjednoczenie i połączenie Słowo Boże i ciało stanowi jedno, przy czym nie nastąpiło
ani pomieszanie, ani zanik obu substancji"116. Również Cyryl w Liście do mieszkańców Wschodu pisze: „Jeden bowiem jest Pan, Jezus Chrystus, także jeśli się
114
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dobrze wie o różnicy natur"117.1 [257a] Ambroży z Mediolanu w Homilii o Wcieleniu powiada: „Kościół katolicki i apostolski ekskomunikuje tych, którzy nie
uznają, że Pan nasz Jezus Chrystus ma dwie niezmieszane substancje i jedną
Osobę, przez co jeden jest Chrystus i jeden Syn"118.
Z cytowanymi Ojcami zgadzają się również Cyryl z Jerozolimy119, Amfilochiusz
z Ikonion120 i Proklos z Konstantynopola121, który w Kazaniu o Wielkim Poście
mówi: ,,Natura Boża jest przedwieczna i wniebowzięcie mojej natury jest prawdziwe; Syn jest jeden, i dwie Jego natury nie dzielą się na dwie hipostazy; to
właśnie przejmująca grozą tajemnica wcielenia połączyła dwie natury w jedną
Osobę"122. I Paweł123, biskup Emesy, który bywał u Cyryla i zaznawał z jego
strony serdecznego przyjęcia, tak powiada: „Przywódca Apostołów mówi niezwłocznie w ich imieniu: Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego, Ty jesteś Chrystus
o dwojakiej naturze; powiedział - Chrystus, nie powiedział - Syn, lecz Syn Boga
żywego, czym uznał jedność Jego Osoby"124.
Do nich przyłączają się też: Hilary Wyznawca, biskup miasta Gabala, który
w czwartym Kazaniu o wierze i w Kazaniu o zjednoczeniu natur głosi te same
poglądy, nadto Cyriak, biskup Pafos, jeden z trzystu osiemnastu świętych Ojców,
oraz Ambroży, biskup Mediolanu w traktacie wysłanym do cesarza Gracjana125
oraz w piśmie O Apolinarym i w Homilii o Wcieleniu. Oprócz tego męczennik Piotr
z Aleksandrii126, Bazyli127 z Cezarei Kapadockiej i Grzegorz Teolog, pisząc o Bożym Narodzeniu, w drugiej księdze O Synu i w Drugim liście do Kledoniusza,
ukazują ten sam punkt widzenia; podobnie Amfilochiusz w Liście do Seleukosa,
Chryzostom w Komentarzu do Pierwszego Listu do Tymoteusza, Proklos z Konstantynopola128 w Kazaniu o Narodzeniu Bożym i w różnych innych pismach,
Atanazy129 z Aleksandrii w Liście do Dziewic, Cyryl w Pierwszym liście do Sukcensa, w drugim i następnym do mieszkańców Wschodu oraz w Liście do Akacjusza
z Meliteny, w Homilii o Wcieleniu, w Liście do kapłana Eulogiusza i w niektórych
miejscach Skarbców, a także w swoich innych, różnych pismach. Dopiero po
bardzo wnikliwym zapoznaniu się z poglądami wszystkich wymienionych świę117
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tych Ojców święty Sobór Chalcedoński umocnił prawdziwą wiarę [257b], tak że
postępować wbrew jej zasadom oznaczało unoszenie się pychą wobec Ojców.
By dowieść, że Chrystus — Bóg nasz prawdziwy - nie działał osobno w sprawach
związanych ze swym Bóstwem czy w sprawach łączących się ze swym człowieczeństwem, lecz stanowił jedność hipostatyczną i że On jeden i ten sam
dokonywał dzieł boskich i ludzkich, Efrem znowu odwołuje się do świadków:
Juliusza130, biskupa Rzymu, z jego traktatem O zjednoczeniu dala i bóstwa w
Chrystusie, Atanazego z Aleksandrii z jego Listem do Maksyma i innymi różnymi
pismami, Grzegorza z Nyssy z jego trzecią księgą Przeciw Eunomiuszowi i Mową
katechetyczną, Bazylego z Cezarei z jego Listami do mieszkańców Sozopola,
mądrego Cyryla z jego Homilią o Wcieleniu, Skarbcami, Drugim listem do
Sukcensa, Komentarzem do Listu do Hebrajczyków i Scholiami.
Po zapoznaniu się z tymi pismami przytacza słowa świętego papieża Leona131,
który polemizuje, jak powiada, z heretykami: Walentynem132, Marcjonem133, Manesem, Apolinarym, Eutychesem i innymi tego rodzaju kacerzami; dlatego właśnie zwalczają ich wszyscy myślący tak samo jak powyżsi teologowie.
Pierwsze słowa papieża są następujące: „Jak Bóg nie zmienia się w swoim
miłosierdziu, tak człowiek nie zatraca się w wielkości Bożego majestatu"134. Drugie: „Każda z obu natur działa we wspólnocie z drugą"135. Heretycy w swej herezji
twierdzą, że dwa rodzajniki umieszczone przed wyrazami „Bóg" i „człowiek"
oznaczają, iż chodzi tu o dwie osoby przedstawiające również dwie hipostazy,
i wyrażają jedność tylko jako związek. Ale w tym bezwstydzie zawstydzili ich:
Atanazy, dwaj Grzegorze136, Epifaniusz137, Chryzostom i sam Pan, którzy często
posługiwali się tymi samymi lub podobnymi terminami; wykazali oni, że przez
taki sposób umieszczania rodzajników nie określa się konkretnego człowieka, lecz
człowieka w ogóle, ani Osoby Ojca czy Osoby Syna, lecz Ich wspólną naturę,
i łączyli rodzajniki z imionami nie tylko w mianowniku, lecz także w przypadkach
zależnych138. A oto św. Mateusz mówi: „Jeśli ktoś powie słowo przeciw Synowi
Człowieczemu, będzie mu odpuszczone..,"139 i dalej: „Albowiem Syn [258a]
Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego..."140, a nadto: „Nie opowiadajcie
nikomu o tym widze130
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niu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie"141. I św. Paweł: „Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na
nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego Człowieka,
Jezusa Chrystusa"142. W tych wszystkich wersetach występuje wyraz „człowiek"
w dopełniaczu z poprzedzającym go rodzajnikiem, co wcale nie oznacza podzielenia Bóstwa jedynego Pana naszego Jezusa Chrystusa na różne Osoby. I święty
męczennik Ignacy143, pisząc list do mieszkańców Smyrny również użył rodzajnika.
Św. Juliusz144 z Rzymu w Liście do Docjusza powiada: „Niechże będzie wyklęty
każdy, kto nie uznaje, że Człowiek zrodzony z Maryi jest Bogiem wcielonym"145.
Te same poglądy głoszą: szermierz wiary Atanazy w Kazaniu o wierze, Grzegorz
Teolog w Drugim liście do Kledoniusza, Grzegorz z Nyssy w swoich różnych
pismach, święty Bazyli w Kazaniu o wierze, wspaniały Epifaniusz w pierwszej
księdze dzieła Przeciw herezjom, Attyk146 z Konstantynopola w Liście do Eupsychiusza, Chryzostom w trzeciej homilii interpretując Komentarz do Listu do Efezjan i Cyryl w Skarbcach, Komentarzu do Proroka Malachiasza i Komentarzu do
Ewangelii według świętego Jana oraz w dziewiątej księdze O kulcie w duchu. Tenże
Cyryl powiada bowiem tak: „Świątynia zrodzona z Dziewicy jest bogata w najwyższą naturę, mającą w niej siedzibę"147.
Jeśli ci wszyscy, mówiąc tak o naturze boskiej, jak i naturze ludzkiej, używają
rodzajników, to dlaczego ten, kto napada na św. Leona za to, że użył on przy tych
wyrazach rodzajników, nie obszczekuje również wszystkich naszych świętych Ojców?148
Przypatrzmy się z kolei słowom: „Każda z obu natur działa w połączeniu
z drugą w tym, co jest jej właściwe - Słowo spełnia to, co jest właściwe Słowu,
ciało urzeczywistnia to, co jest właściwe ciału"149. I tu także okaże się, że autor
wypowiada takie samo zdanie i mówi takim samym językiem jak nasi święci
Ojcowie. Wszyscy oni bowiem odnoszą do człowieka to, co jest człowiecze, do
Boga to, co jest boskie; tak właśnie postępuje św. Cyryl w Komentarzu do Ewangelii według świętego Jana, gdy mówi: „Jeśli można powiedzieć, że Jezus wzrastał
i czynił postępy w mądrości i łasce150 [258b], ma się tu do czynienia z wynikiem
wcielenia, gdyż Słowo Boże pozwoliło swemu człowieczeństwu kroczyć drogą jego
141
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własnej natury"151. A w dziele Przeciw Nestoriuszowi powiada: „Przyjrzyjcie się,
jak bez żadnego poniżenia się i bez dopuszczenia do słabości we własnej naturze
pozwolił swemu ciału, aby podlegało sobie właściwym prawom; mówi się, że to
jest Jego właściwością, ponieważ jest to Jego ciało"152, I w Skarbcach: „Niepokój jest doznaniem właściwym dla ciała, może on opuścić duszę i znowu ją ogarnąć, co jest dziełem mocy Bożej"153. I gdyby ktoś chciał, mógłby bez najmniejszego trudu zebrać bardzo dużo podobnych wypowiedzi u tego świętego męża
i u innych pozostałych naszych świętych Ojców; obaj Grzegorze bowiem, Atanazy, Amfilochiusz, Chryzostom, Ambroży i cała reszta chóru świętych głosili
te same nauki.
Podczas gdy przeciwnicy ortodoksji twierdzili, że Grzegorz154 z Neocezarei153,
Atanazy, Juliusz, Cyryl i Erechtiusz156 wyznają jedną naturę wcielonego Słowa
Bożego, Efrem wyjaśnia znaczenie tego wyrażenia, mówiąc, że ono samo poucza
o różnicy istniejącej w zjednoczonych naturach. Jeśli bowiem natura ludzka i natura boska nie różnią się od siebie, znaczy to, że albo ciało przeobraziło się
całkowicie w substancję boską, albo bóstwo uległo pełnemu przeistoczeniu się
w substancję cielesną i w ten sposób powstała jedność; jest to bezbożna myśl
Apolinarego i tak samo myślących heretyków.
W Drugim liście do Sukcensa Cyryl objaśnia, że taka formuła uznaje różnicę
obu natur; on sam po słowach „jedna wcielona natura Słowa Bożego" dodał:
„Jeśli, jak powiedziałem, mówi się, że przyoblekł ciało, to jest rzeczą oczywistą
i niewątpliwą, że stał się człowiekiem; nic już nie stoi na przeszkodzie, by myśleć,
że, będąc jednym jedynym Synem, Chrystus jest i Bogiem, i Człowiekiem - tak
doskonałym w człowieczeństwie, jak doskonałym jest w swoim bóstwie"157. Tak
oto jasno ukazał, w jakim znaczeniu i on, i inni nasi Ojcowie mówili o jednej
wcielonej naturze Słowa.
Taka formuła z jednej strony jasno ujmuje różnicę natur, z drugiej przedstawia
najwyższe i niepodzielne zjednoczenie Słowa Bożego i ciała oraz to, że Chrystus
wcielony jest jednym jedynym Synem i że nie ma dwóch synów, tak jak w bluźnierstwie Nestoriusza i w rozumieniu, jakie nadał on wcześniejszej wypowiedzi158.
Cóż bowiem innego może oznaczać wypowiedź [259a]: „Ten sam jest Bogiem
i Człowiekiem" niż „dwie natury połączone w jednej hipostazie"? To samo powia151

Jest to, jak zauważył R. Henry (Photius, Bibliothèque, t. IV, s. 152 przyp. 4) cytat ze
Scholiów św. Cyryla, wyd. PG LXXV, kol. 1388B.
152
PG LXXVI, kol. 228B.
153
PG LXXV, s. 400B.
154
Grzegorz Cudotwórca (gr. Thaumaturgos) ok. 210 - ok. 270, biskup Neocezarei, autor
m.in. uroczystej mowy dziękczynnej do Orygenesa (wyd. PG X, kol. 1051-1104), Wyznania
wiary (Éktesis pisteos), wyd. PG X, kol. 983-988; por. SWP s. 173-174; Beck, s. 42, 529.
155
Neocezarea (gr. Neokaisarea, dziś. Niksar) - miasto w Poncie.
156
Erechtiusz - biskup Antiochii w V w.
157
PG LXXVII, kol. 244AB; por. wyż. [250a].
158
Por. [250a].
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da również Grzegorz Teolog: „Dwie natury, Bóg i człowiek"159 i objaśnia siebie
samego: „Tak, żeby ten, kto mówi: Chrystus Bóg i człowiek, wyznawał dwie
natury zjednoczone w hipostazie"160. I św. Cyryl dodaje: „Jak jest doskonały
w swoim bóstwie, tak też w swoim człowieczeństwie"161 i poucza, że Pana
pojmuje się w dwóch naturach, tak że on sam, mówiąc o jednej naturze Słowa
wcielonego, nie powiedział tego po to, by ocalić uznawanie elementów unii
hipostatycznej, lecz aby wykazać, że Słowo Boże stało się człowiekiem w sposób
niepodzielny, a nie przyszło po to, by zamieszkać w człowieku, jak w jednym z
proroków.
W tymże liście można znaleźć wiele innych wypowiedzi, które wzmacniają
uznawanie dwu natur w Chrystusie i oskarżają myśl heretycką tylko wyłącznie
o to, że rozdziela ona obie natury. Głosząc wbrew Nestoriuszowi, że wcielona
natura Słowa jest jedyna, Cyryl nie usuwa różnicy natur, lecz ujawnia dwoistość
hipostazy; Nestoriusz bowiem został usunięty z Kościoła nie dlatego, że uznawał
dwie natury w Chrystusie, lecz ponieważ dzielił to, co jest niepodzielne, na dwie
hipostazy; tak więc formuła „jedna natura Słowa wcielonego" potępiająca Nestoriusza nie wskazuje niczego innego niż to, że trzeba głosić jedność hipostatyczną
Słowa Bożego, co jest myślą prawdziwej wiary i tak też postanowił Sobór Chalcedoński162.
Traktując o jednej wcielonej naturze Słowa Bożego szermierz prawdziwej wiary
Atanazy nie mówił o likwidacji uznawania różnych natur, które urzeczywistniły
jedność osoby; on również chciał wykazać, że Syn wcielony, który przybrał ludzką
naturę, jest jeden; postąpił tak dlatego, że chciał pokonać Pawła z Samosaty163,
który, niespełna rozumu, nauczał, że Syn przedwieczny jest inny niż Syn z ostatnich czasów. I myśl św. Juliusza szła tą samą drogą; on także uzbrojony, w tę
samą formułę zwalczał Pawła z Samosaty i tych, którzy byli tego samego, co i on,
zdania.
Jeśli Erechtiusz rozumie tę formułę tak jak Atanazy, Cyryl i Juliusz, to bardzo
dobrze, jeśli natomiast rozumie je przeciwnie niż oni, nie należy się dziwić. Wielu
świętych pisarzy wykryło, że wyznawał on [259b] herezję Eutychesa, co zresztą
sam wyjawił wyrażając się mniej więcej tak: „Jeśli Chrystus był latoroślą nasienia
ludzkiego, zgodziłbym się z tym, że owoc jest taki jak drzewo, lecz On począł się
- według słów Archanioła - z Ducha Świętego, Bóg Go zrodził, ponieważ Bóg jest
twórcą swego rodu"164.
159

List 101 Grzegorza z Nazjanzu (Drugi list do Kleodoniusza), wyd. PG XXXVII, kol.
180A.
160
Tamże.
161
PG LXXVII, kol. 244AB.
162
Patrz Cod. 17.
163
Paweł z Samosaty (III w.) - biskup Antiochii (od 260 r.), nie uznawał w Chrystusie
Boga; tytuł Syna Bożego uważał za metaforyczny; za błędy trynitarskie i chrystologiczne
złożony z urzędu w 268 r.; por. SWP, s. 320-321; Samosata (dziś. Samsat) - miasto na
prawym brzegu Eufratu.
164
PG LXXXV 2, kol. 3321 AB.
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Tak mówi Erechtiusz. Wydaje się, że ten człowiek nie rozumie słów Elżbiety,
która błogosławiła Maryję, Matkę Bożą: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona"165. Nie zna on również Izajasza,
który powiada: „Korzeniem Jessego będzie i tym, który stoi, by władać narodami,
narody będą w Nim pokładać nadzieję"166. I nie ma też pojęcia o mnóstwie innych
wersetów.
Po tych rozważaniach Efrem zajmuje się różnicą, jaka zachodzi między
substancją, rodzajem, naturą a osobą, i ustala, że trzy pierwsze terminy
oznaczają pojęcia ogólne, natomiast ostatni oznacza osobę i to, co u pogan
nazywa się jednostką. Zgodnie ze swym zwyczajem przywołuje różnych świadków dla poparcia własnej myśli: Bazylego, Atanazego, Juliusza, Cyryla. Powiada, że jeśli ktoś kiedyś odkryje, iż któraś z wymienionych osób nazwała naturę
hipostazą, to niech zda sobie sprawę, że nie użyła ona właściwego terminu, lecz
dopuściła się błędu językowego; w przeciwnym razie postawimy zarzut naszym
świętym Ojcom, że przeczą oni sami sobie lub sobie nawzajem. A w Liście do
cesarza Jowiana Atanazy użył wyrazu „natura" zamiast „hipostazą" mówiąc:
„Trzeba głosić, a zwłaszcza wyznawać jedność natury i wcielonej hipostazy
Słowa"167. I Juliusz w swoim liście napisanym do zwalczających Boże wcielenie
Słowa - które to wcielenie nazwał gdzie indziej jedną naturą Słowa - nazywa je
hipostazą, powiada bowiem...168. Również św. Cyryl tak mówi w Scholiach:
„Stąd będziemy wiedzieć, że hipostazy, czyli natury, pozostaną nie zmieszane"'69. I ponownie w trzecim rozdziale Anatematyzmatów: „Jeśli ktoś rozdziela
w Chrystusie natury, czyli hipostazy, po ich zjednoczeniu i łączy je jedynie
więzią zgodną z ich substancją, to znaczy na podstawie ich własnej woli, a nie
na podstawie ich zejścia się w naturalnej unii, niech będzie wyklęty"170.
I objaśniając sam siebie jednocześnie piętnuje Nestoriusza i ukazuje, w jaki
sposób pojmował on dwie natury. Powiada bowiem: „Ci, którzy rozdzielają
hipostazy [260a] po ich zjednoczeniu i stawią każdą oddzielnie, to znaczy
osobno Człowieka, osobno Boga, i wyobrażają sobie, że Ich zjednoczenie
dokonało się wyłącznie według Ich godności, w ogóle przyjmują istnienie dwóch
Synów"171.
Sam św. Cyryl, który zresztą zabierał głos w sprawie jednej natury Słowa Bożego, mówi w Trzecim liście do Nestoriusza o jednej wcielonej hipostazie Słowa.
Powiada tak: „Należy zatem odnieść wszystkie terminy występujące w Ewangeliach do jednej hipostazy, do hipostazy Słowa wcielonego, gdyż zgodnie z Pis165

Ewangelia według św. Łukasza 1,42.
Por. Księga Izajasza 11,10.
167
Cytat pochodzi, jak ustalił M. Richard, z Listu do Jowiana Pseudo-Atanazego (wyd.
PG XXVIII, kol. 532B); por. R. Henry Photius, Bibliothèque, t. IV, s. 156 przyp. 1.
168
W tym miejscu brakuje części tekstu.
169
PG LXX, kol. 1381 A.
170
Cytat z Trzeciego anatematyzmatu, wyd. PG LXXVII, kol. 300B.
171
PG LXXVI, kol. 300D.
166
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mem jeden jest nasz Pan, Jezus Chrystus"172. Powyższa wypowiedź nie ma nic
wspólnego z poglądami tych, którzy mówią o dwóch naturach posiadających
swoje własne i odrębne byty, jak utrzymuje Nestoriusz, ani tych, którzy twierdzą,
że obie natury są zjednoczone przez unię hipostatyczną w Słowie, jak głosi Kościół, Święty Sobór i papież Leon. Ale różnica między herezją i prawdziwą wiarą
jest nieskończenie wielka, taka jak między światłem i ciemnością.
Zwolennicy Sewera, speszeni słowami naszych świętych Ojców, którzy stali się
sławni przed Soborem Chalcedońskim i głosili istnienie dwóch natur w unii hipostatycznej Słowa, zabrali się natychmiast do ich oczerniania. Swoim oszczerstwom
nadawali pozory (jak się im wydawało) wiarygodności, a jednocześnie drwili bardziej niż ci, którzy szydzą z Ojców nie wymieniając ich po imieniu. Utrzymywali
bowiem, że Ojcowie mówią o dwoistości natur nie zgodnie z przekonaniem, dobrą
wolą, wyznawaną wiarą, lecz po to, by przeciwstawić się fałszywej wiedzy i z wyrachowania powodowanego chwilą lub zmuszeni, pod naciskiem herezji. I czemu
innemu miałoby to służyć niż ukazaniu mistrzów jako lichych komentatorów
i zdrajców wiary, przekładających obcy heretycki dogmat nad swą własną prawdziwą wiarę i dających się wciągnąć do przepaści zamiast wyciągnąć z niej kogoś?
Jakże to tacy jak oni ludzie mogą mówić za św. Pawłem: „Słowem, które skierowaliśmy do was, nie było jednocześnie »tak« i »nie« ...lecz dokonało się w Nim
»tak«"173; tacy właśnie wprowadzają mnóstwo zmian w życiu na podobieństwo
zmian zachodzących w Euryposie174.
Ale cóż jeszcze mówi ta herezja? „Należy przebaczyć Ojcom, gdyż przemoc
odniosła przewagę nad ich zamysłem"175; przemawia tak, jakby wolno jej było
lżyć, wydawać dowolny wyrok albo znowu odpuszczać grzechy, omal nie wykrzykiwać: „...usta nasze [260b] nam służą, któż jest naszym panem?"176. Jeśli
zatem Ojcowie w walce z herezjami, mimo że odstępowali od ortodoksji, zasługują na pobłażliwość, to dlaczego ci z Chalcedonu, nawet jeśli w czymś zbłądzili, nie znaleźli u was podobnego zrozumienia? I oni, walcząc z dwiema herezjami, z herezją Nestoriusza i z herezją Eutychesa, głosili swoją myśl. Tak oto
herezja jest wszędzie ślepa i głucha, nie potrafi ani patrzeć, ani słuchać tego, co
sama zaleca.
172

List 17, wyd.. PG LXXVII, kol. 166C.
Jest to skrót cytatu z Drugiego Listu do Koryntian (1,18-19): Bóg mi świadkiem, że
w tym, co do was mówię, nie ma równocześnie „tak" i „nie". Syn Boży, Chrystus Jezus,
Ten, którego głosiłem wam ja i Sylwan, i Tymoteusz, nie był „tak" i „nie", lecz dokonało się
w Nim „tak".
174
Eurypos (gr. Euripos dziś. Ewrios) - cieśnina miçdzy wyspą Eubeją (dziś. Ewwia)
a lądem, o długości 9 km, znana z nieregularnych prądów morskich zmieniających się
w ciągu dnia czterokrotnie, a nawet - według starożytnych - siedmiokrotnie. Porównanie
„zmienny jak Eurypos" stało się przysłowiowe; Arystoteles Meteora 366a, 22 nn; Etyka
Nikomachejska IX 6,3; Diodor 13,47,3; Liwiusz 28,6,10.
175
Cytat nie zidentyfikowany.
176
Księga Psalmów 12(11), 5.
173
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Sobór Chalcedoński bez wahania zaczął od tego, czego Cyryl dokonał w Efezie przeciw Nestoriuszowi; uznał postanowienia poprzednich soborów za podstawę wiary, objął klątwą Ariusza, Macedoniusza177 i Nestoriusza oraz zapowiedział tę samą karę dla tych, którzy zadają gwałt tajemnicy wcielenia i dokonują
jej podziału, aby uznać istnienie dwóch synów, jak i dla tych, którzy mają
czelność mówić, że bóstwo jedynego Syna podlega cierpieniu. Sobór zdławił też
pętlicami klątwy tych, którzy bają o dwóch naturach Pana przed unią hipostatyczną i wyobrażają sobie jedną Jego naturę po unii. Ustalił także, jak dwa
poprzednie sobory, że nikomu nie wolno głosić, spisywać, ujmować w system
czy wymyślać innego wyznania wiary, stojącego w sprzeczności z tym, jakie
ustaliły święte sobory ekumeniczne - pierwszy i drugi178. Osoby ważące się na
ujęcie na piśmie symbolu różnego od symbolu soborowego lub na nauczanie go
tych, którzy chcą przejść z judaizmu, pogaństwa czy z jakiejkolwiek innej
herezji na ortodoksję, zostaną pozbawione swojej godności, jeśliby to byli biskupi lub klerycy, i będą obłożone klątwą, jeśliby to byli mnisi lub ludzie
świeccy179.
Po tych wywodach autor przytoczył również słowa z listu papieża Leona do
Flawiana z Konstantynopola, w których jaśnieje jego wspaniała pobożność, następnie zakończył księgę przestrogami i radami. Odbiorców swoich zaleceń wezwał do porzucenia błędu i związania się z prawdziwą wiarą. Taki oto jest trzeci
traktat.
Czwarty traktat został opracowany dla pewnych mnichów wschodnich trzymających się tego samego błędu, w jaki popadli teopaschici180. Mnisi wysunęli
jakieś oskarżenia, których kłamliwość autor wykazał z łatwością i sam uwolnił się
od stawianego mu zarzutu. Zachęcał ich także, by odstąpili od swych przekonań
heretyckich, przytaczając w obronie prawdziwego dogmatu świadectwa, jakimi
[261 a] posłużył się już w poprzedniej księdze. Mam na myśli świadectwa Atanazego, Ambrożego, Cyryla i świętych Ojców, dzięki którym obwieścił dobitnym głosem, że Pan nasz Jezus Chrystus jest doskonały w swojej boskości i w człowieczeństwie. Wśród tych świadectw znajduje się również jedno autorstwa św. Ambrożego, biskupa Mediolanu, Wyznawcy - zawarte w piśmie Przeciw Apolinaremu
- następującej treści: „Lecz kiedy my zbijamy twierdzenie tych ludzi, pojawiają się
inni, którzy utrzymują, że ciało Pana i Jego Bóstwo tworzą jedną naturę. Jakież
Piekło wyrzygało tak wielkie bluźnierstwo? Łatwiej przecież jest znieść arian,
których herezja coraz bardziej utwierdza się dzięki nim w swym uporze i zaprze177

Macedoniusz I - biskup Konstantynopola (342-348 i 350/351-360), zwalczał wyznawców integralnego Symbolu Nicejskiego; jego naukę o Duchu Świętym rozwinęli macedonianie głosząc, że Duch Święty, stworzony przez Syna, jest Jego sługą (por. SWP, s. 270).
178
I Sobór Nicejski, który określił wyznanie wiary (por. Cod. 15) i I Sobór Konstaptynopolitański, który potępił arian i macedonian i ustalił kanony dyscyplinarne.
179
Por. ACO II 1,2, s.130,4-11.
180
Teopaschici (gr. Theopaschitai od theôs - Bóg, pascho - cierpię) - sekta heretycka
utrzymująca, że Chrystus cierpiał na Krzyżu jedynie jako Bóg; por. Krumbacher, s. 90.
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cza, że Ojciec, Syn i Duch Święty mają jedną substancję, ponieważ tamci ogłosili,
że boskość Pana i ciało tworzą jedno"181.
Powyższe słowa tego świętego człowieka przytoczył i wykorzystał zwycięski
Cyryl przeciw Nestoriuszowi, co świadczy, że ich autor jest godny zaufania i szacunku. Sam św. Cyryl, wspierając prawdziwą wiarę także innymi wypowiedziami,
mówi w książce O wierze: „Świątynia została zburzona w ciągu trzech dni od jego
pogrzebu, gdyż taka była jego wola" i dalej: „Odbudował ją, zjednoczył się z nią
w sposób niewysłowiony i w czasie trzech dni nie zmieszał się z nią, nie wcielił się,
lecz zachował w sobie to, co jest właściwe dwóm różnym co do substancji naturom, które nie uległy zmieszaniu"182. Po czym znowu w pierwszej księdze Komentarza do Mateusza pisze: „Jednakże słowa Pisma Świętego powstałego z natchnienia Bożego zawierają w sobie wiedzę, że Chrystus jest Człowiekiem i Bogiem,
chociaż pojmuje się Go jako jednego i jedynego. Rzeczywiście, błogosławiony
Ewangelista rozróżnia w jakiejś mierze to, co jest właściwe każdej z obu części,
posługując się nadal niezawodnym i nie mieszającym pojęć językiem wyrażającym
tajemnicę. Wie bowiem szczególnie dobrze, że łączy te właściwości, które przystoją mierze natury ludzkiej, oraz te, jakie odpowiadają szczytom niewysłowionej
boskości"183.
Cyryl głosi istnienie nie tylko dwóch natur, lecz także dwóch energii, jak powiada w Skarbcach: „Żadne bowiem z istnień nie skieruje samoczynnie tych samych
sił i tych samych energii bez ich zmiany ku temu, co jest różnorodne i co posiada
odmienną substancję"184. I nadto: „Jak przyjmują oddzielne pojęcie substancji
i oddzielne jakości, tak też zachowują różnicę energii"185. I jeszcze: „Nie zgodzimy
się, nieprawdaż, z tym, że naturalna energia Boga i energia stworzenia to jednia,
aby nie podnosić tego, co zostało stworzone, do rzędu substancji Bożej, i aby nie
sprowadzać doskonałej [261 b] natury boskiej do poziomu odpowiadającego istotom stworzonym"186.
Ponieważ adresaci pisma Efrema chcieli jedynie dociec, u jakich Ojców pojawia
się wyrażenie „jedna i druga"187, przytacza passus znajdujący się w Cyrylowym
Komentarzu do Hebrajczyków: „Nie twierdzimy, że miało miejsce coś w rodzaju
wzajemnego zmieszania się natur, uważamy natomiast, że Słowo zjednoczyło się
z ciałem, chociaż każda z obu natur pozostaje taka, jaka była"188. I jeszcze z pisma
tego samego autora: „Nie mówimy z pewnością, że powstał jakiś rodzaj zmieszania się natur w taki sposób, iż natura Słowa weszła do natury ludzkiej, ani też że
natura ludzka weszła do natury Słowa; przeciwnie, każda z nich została stworzo181

Zdanie już cytowane - por. [251 b].
PG LXXVII, kol. 1112D-1113A.
183
F. Diekampf Doctrina Patrum, Münster 1907, s. 84.
184
PG LXXV, kol. 105B.
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PG LXXV, kol. 241 B.
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PG LXXV, kol. 453BC.
187
„jedna i druga" - oczywiście „natura".
188
PG LXXIV, kol. 1004A.
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na i istnieje w granicach swej własnej natury; twierdzimy, że doszło do zjednoczenia, ponieważ Słowo przybyło i zamieszkało cieleśnie w świątyni wywodzącej się
ze Świętej Dziewicy"189.
Tak mówi również Bazyli z Cezarei Kapadockiej w pracy Przeciw Eunomiuszowi: „Dlatego pełni niepokoju i z całą przezornością powinniśmy rozważać sposób
przedstawiania prawdziwości obu natur w jednym bycie"190.
Przecież nasi Ojcowie głoszą, że w Chrystusie nie ma jednej tylko natury, lecz że
są dwie w unii hipostatycznej; była już o tym mowa poprzednio, nic jednak nie
stoi na przeszkodzie, żeby i teraz to przedstawić. Tak więc św. Grzegorz z Nyssy
w traktacie Przeciw Apolinaremu mówi: „Jeśli w przeciwstawnych właściwościach
widzi się naturę każdej z nich - mam na myśli naturę ciała i naturę Bóstwa - to
w jaki sposób one dwie stanowią jedną?"191 I św. Efrem w dziele O Wcieleniu
mówi w związku z perłą: „Nie uległo Ono zmianie na gorsze przez połączenie,
które powstało w wyniku wcielenia, tak że nie utraciło Ono tego, co miało, i nie
zyskało tego, czego nie posiadało. Doskonałe jest to, co w sobie zawierało, i doskonałe to, co nabyło".
I Cyryl w Liście do Eulogiusza, w Pierwszym liście do Sukcensa, w Traktacie
o wierze, w rozprawie Przeciw Nestoriuszowi i w Skarbcach wypowiada te same
myśli. Tak samo mówi w Traktacie o Wcieleniu. Powiada bowiem: „W ogromnej
ilości wypowiedzi widać, że do jedności sprowadza on192 właściwości obu natur,
które zeszły się we wcieleniu"193. I dalej: ,,Z pomocą i wsparciem mojej wykładni
pośpieszy mądry Jan, który, by tak rzec, jednoczy [262a] obie natury i wiąże
z nimi moc i właściwości charakterystyczne dla każdej z nich"194. Tego rodzaju
wypowiedzi można znaleźć również w wielu innych pismach tego autora.
Objaśniając proroka Zachariasza tak Efrem powiada: „Święty Ezechiel również
twierdzi195, że widział na sklepieniu niebieskim tron umieszczony ponad Cherubinami i ujrzał siedzącą na tronie podwójną naturę"196. I dalej interpretując Ewangelię według świętego Jana powiada w drugiej księdze: ,,Cóż bowiem poczniesz,
kiedy ten, który jest prosty w swojej naturze, stanie przed nami dwoisty?"197
I zamieszcza niezliczoną ilość innych tego rodzaju wypowiedzi. Dlaczego zatem
święty Sobór, ogłaszając z pełną ścisłością, że Chrystus zrodził się przed wiekami
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z Ojca - w swojej Boskości, a w ostatnich czasach dla nas i dla naszego zbawienia
z Maryi, Bogarodzicy zawsze Dziewicy - w swoim człowieczeństwie, nie orzekł, że
składa się On z dwóch natur? W każdym razie, jeśli herezja przyjęła życzliwie listy
Cyryla, który często to właśnie głosi, to dlaczego i czy nie na próżno oburza się
ona na święty Sobór?
Ale przyjrzyjmy się podłości herezji! Sobór powiada: „W sprawie Ojca i Syna,
i Ducha Świętego udziela nam doskonałego pouczenia i unaocznia wcielenie Pana
tym, którzy przyjmują je z wiarą"198, A oskarżyciel zaczął krzyczeć w swym szaleństwie, że mówi się o czterech Osobach. Dlaczego? Dlatego, że po wymienieniu
Ojca i Syna, i Ducha Świętego synod dodał: wcielenie Pana. Nasz pisarz jednak
odwrócił to oszczerstwo, by spadło na głowy oszczerców, wykazując na podstawie
ogromnej liczby świadectw, że powyższa formuła sięga starodawnej tradycji. Według niej, Kościół po oddaniu czci boskiej Trójcy Świętej sławi wcielenie jednej
Osoby Trójcy Świętej i wcale nie stawiano mu z tego powodu zarzutu o wyliczanie
czterech Osób. Tak mówi Cyryl w siódmej księdze Wielbienia w duchu i tak samo
wypowiada się o Ewangelii według św. Jana, o Ewangelii według św. Mateusza
i w wielu innych pismach.
W licznych dziełach zwycięski Cyryl wspaniale głosi i naucza o doskonałości
Chrystusa w Jego Boskości i w Jego człowieczeństwie. Zgadzając się z nim święty
Sobór ogłosił jedność samego Chrystusa Pana i Syna jedynego w dwóch naturach
niezmieszanych i niepodzielnych. Słowa te pobrzmiewają jeszcze w Liście do Sukcensa św. Cyryla [262b], który powiada: „Kiedy zastanawiamy się, jak mówiłem,
nad sposobem, w jaki dokonało się wcielenie, spostrzegamy, że dwie natury połączyły się z sobą w nierozerwalnym związku bez zmieszania się i bez zmiany; tak
więc ciało jest nadal ciałem, a nie stało się bóstwem, mimo że zostało ciałem Boga.
Tak samo Słowo jest nadal Bogiem, chociaż we wcieleniu uczyniło ciało swoim"199. I po innych wypowiedziach: „Tak więc, o ile nie przekracza to możliwości
naszego rozumu i pojmowania i gdzie tylko możemy dostrzec oczami duszy naszej, w jaki sposób Syn jedyny przyoblekł się w ciało, utrzymujemy, że istnieją
dwie natury; lecz z jednego Chrystusa i Syna, i Pana, Słowo Boże uczyniło Człowieka i Wcielonego"200.
I w Liście do Ludzi Wschodu: „Dokonało się zjednoczenie dwóch natur, dlatego
wyznajemy jednego Chrystusa, jednego Syna i jednego Pana"201. A w Liście do
Akacjusza z Meliteny202: „Sposób, w jaki nastąpiło wcielenie, stanowi przedmiot
głębokiego dociekania. Rozum ludzki postrzega, że są dwie substancje zjednoczone ze sobą tajemniczo i bez zmieszania się; połączonych substancji nigdy nie
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rozdziela, lecz wierzy i przyjmuje ściśle, że istnieje jeden, pochodzący od dwóch
elementów Syn i Bóg, i Pan"203. I w Scholiach: „Powiada, że stał się ciałem
i zamieszkał wśród nas, aby przez te oba wyrażenia pokazać, że został człowiekiem nie wyzbywając się swojej natury. Pozostał zatem tym, kim był, począł się
jako substancja całkowicie odmienna od istoty, w której zamieszkała, to znaczy
jako natura boska, która zamieszkała w naturze ludzkiej i w ogóle nie uległa
zmieszaniu, pomieszaniu, przekształceniu w istotę, jaką nie była. Tak więc istota,
o której się mówi, że zamieszkała w drugiej, nie stała się tą istotą, w której
zamieszkała, uważa się raczej, że jest to jedna istota w drugiej"204.
I w Komentarzu do Księgi Kapłańskiej: „Dlatego właśnie bierze się dwa ptaszki,
są one uważane za jeden, lecz pozostają żywe i czyste. Słowo zawiera w sobie całe
życie i całą czystość; Świątynia pochodząca z Dziewicy posiada w sobie to samo
Słowo. Ciało Słowa jest Jego własnym ciałem, a nie obcym noszonym brzemieniem. Dlatego też jeden jest Pan, Jezus Chrystus"205. I w Komentarzu do Ewangelii
według św. Mateusza:206 „Tak więc stater prawdziwy, dający się pojąć rozumem
i oznaczony materialnym wizerunkiem statera - to Pan nasz, Jezus Chrystus
mający podwójny wizerunek"207. I dalej po innych słowach: „Stater, dający się
pojąć, jest to moneta królewska, która jako całość ma podwójny wizerunek; Jezus
sam siebie przyniósł [263a] dla wszystkich, jak i od wszystkich dla odkupienia
naszego życia"208.
I jeszcze w piśmie Przeciw Ariuszowi: „Słownictwo, którym się posługujemy
mówiąc o Synu, jest zatem podwójne. Trzeba wyrażać Jego, jako Boga, cechy
boskie, a także Jego, jako człowieka, cechy ludzkie, ponieważ urodził się wśród
nas"209. I jeszcze: „Czy można więc, zapytam, zaliczyć do ludzi mądrych i roztropnych tych, którzy dopuszczają, przynajmniej w tych kwestiach, podwójne słownictwo, mające dwojakie znaczenie, i przystosowują je do aktualnych okoliczności
w wyjaśnianiu tajemnicy?"210
I w dziewiątej księdze Wielbienia w duchu: „Ze srebra i z dwóch elementów
wykonano cokół, gdyż Chrystus jaśnieje na ziemi, i Jego światłość bije zgodnie ze
słowami «Pan jest Bogiem i oświeca nas»211, co ma jakby dwojakie znaczenie:
znaczy - Bóg i Człowiek. Tak, jak sądzę, należy rozumieć cokół ze srebra"212.
I w rozprawie Przeciw Nestoriuszowi: „Ciało bowiem różni się od Słowa Bożego
203
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zgodnie z właściwością swojej natury, natomiast natura Słowa różni się od natury
ciała substancjonalnie"213. Zdanie św. Cyryla pozostaje w pełnej zgodzie z postanowieniami świętego Soboru ekumenicznego.
Ten sam święty Sobór mówi nadto: „Odrębność natur w żaden sposób nie została
zniweczona, co więcej, zachowała się osobliwa właściwość każdej z obu natur; obie
natury spotkały się w jednej Osobie i jednej hipostazie"214. Popatrzcie! Zwycięski
Cyryl w najmniejszym stopniu nie sprzeciwia się temu. W Pierwszym liście do
Nestoriusza mówi: „Różnica obu natur nie uległa zniweczeniu przez ich zjednoczenie. Przeciwnie, boskość i człowieczeństwo utworzyły jedynego Pana i Syna, i Chrystusa przez niewysłowione i owiane tajemnicą spotkanie się w jedności"215.
I dalej w Scholiach: „Wielbi, ponieważ przyjął naturę wielbiącą, ale też i sam jest
wielbiony, ponieważ jest uważany za Boga"216. I spójrzcie! Ani w mianowniku, ani
w bierniku rodzajniki nie sugerują u św. Cyryla myśli podziału jedynego Chrystusa.
Ten sam pisarz w tychże Scholiach mówi ponadto: „Nie należy rozdzielać:
jedyny Pan Jezus Chrystus - z jednej strony i Bóg - z drugiej. Przeciwnie - ludzie,
którzy znają różnicę istniejącą w dwóch naturach i czuwają nad tym, by ich nie
pomieszać ze sobą, powinni, twierdzimy, mieć w myśli jedynego i tego samego
Jezusa Chrystusa"217. I w Skarbcach: „W końcu do czego może prowadzić niewiedza, o której pisarz dobitnie powiedział, jeśli nie do tego, by zachować [263b] dla
ludzkości właściwą jej rangę? Cechą ludzi jest to, że nie znają oni przyszłości"218.
I w Drugim liście do Sukcensa: „Jeśli bowiem mówimy, że jest On jedynym Synem
Bożym wcielonym, w postaci człowieczej, to Jego natury nie uległy zmieszaniu
dlatego, że się tak wydaje tym ludziom219; natura Słowa nie przeszła do natury
ciała, ani natura ciała do natury Słowa, lecz każdy element pozostaje w swojej
własnej naturze i tak jest pojmowany"220. Ten, kto przyjmuje powyższe słowa
w taki właśnie sposób, uniknie zgorszenia; tego, kto da się zawieść na przeciwne
stanowisko, dosięgnie przekleństwo budzącego grozę, nieskalanego głosu mówiącego w Ewangeliach: „Biada temu, przez którego dokonuje się zgorszenie"221. Tak
mówią Sobór i Cyryl. Nie tylko zresztą Cyryl, lecz również cały chór pozostałych
świętych mężów, którzy są znani jako zgodni z sobą w myśli i słowie.
Przypatrzcie się jeszcze bezwstydowi herezji! Zarzuca ona Leonowi, że nazwał
swój list tomem222; nie wiedzą ci szaleńcy, że sam Cyryl i bojownik Atanazy oraz
213
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liczna rzesza innych świętych nazwali tomami swe prace pisane w obronie prawdziwej wiary. Wobec tego wyraz „tom" ma w wyobraźni heretyków znaczenie
podziału i rozdzielenia całkiem bezpodstawnie.
Lecz wyznawcy herezji nie omieszkali przynieść sobie wstydu i skompromitować się twierdząc, że słowa: „w tej jedności, w której dwie właściwości są razem
z sobą" oznaczają zjednoczenie w określonym czasie i przemijające. Przyjmują
oni bowiem wyrażenie en hoso w rozumieniu „w czasie gdy". Tymczasem święty
pisarz ukazuje, że to wyrażenie nie oznacza w Piśmie Świętym jedynie trwania
w czasie, lecz często i w wielu miejscach występuje w znaczeniu —
nieskończoność.
Co do mnie, nie wydaje mi się, że wyrażenie en hoso oznacza w powyższym
miejscu „w czasie gdy", ale że zostało wprowadzone zamiast „jako". Istotnie,
tych samych terminów użył również Grzegorz Teolog, w czym naśladował go św.
Leon.
Herezja ponownie stawia św. Leonowi oszczerczy zarzut, gdyż, jak utrzymuje,
powiedział on, że jedna i ta sama osoba równocześnie miała w sobie niskość
człowieczeństwa i wielkość bóstwa. Zapewne, gdyby przedtem nie powiedział
„jedna i ta sama", to bez wątpienia dałby tym szaleńcom możność podejrzewania
siebie o błąd oddzielenia ciała od bóstwa, chociaż terminy, jakimi się wówczas
posłużył, nie wskazywały na to. Ponieważ jednak wyraził się „jedna i ta sama",
zanim jeszcze wypowiedział słowa „niskość człowieczeństwa i [264a] wielkość
bóstwa", to jak nie może być krańcowym szaleństwem obrzucanie niewinnego
oskarżeniami? Pisma naszych świętych Ojców pełne są takich słów; byłoby rzeczą
zbyteczną, sądzę, udowadniać to przytaczaniem cytatów.
Jeśliby zresztą można było żywić takie podejrzenie co do słów św. Leona, trzeba
by za św. Grzegorzem w atmosferze pobożności doprowadzić to, co jest dwuznaczne, do wyjaśnienia zgodnego z prawdziwą wiarą, a nie gwałtem i bezczelnie
wykorzystywać na rzecz herezji. Jeśli Grzegorz Teolog nie robi tego w żadnym
swoim piśmie, to Piotr Apostoł odwraca się od heretyków mówiąc: „Udaremniamy ukryte knowania (...) i wszelki umysł poddajemy w posłuszeństwo Chrystusowi"223.
Ci ludzie znowu rzucają się na słowa Efrema, kiedy mówi: „Każda z obu natur
działa w połączeniu z drugą w tym, co jest jej właściwe. Słowo spełnia to, co jest
właściwe Słowu, ciało urzeczywistnia to, co jest właściwe ciału"224. Popatrzcie,
powiadają, on mówił o dwóch osobach i głosił dwie odrębne energie. Tymczasem
na takie znaczenie nie wskazują ani to wyrażenie, ani jego związek z innymi
wyrazami. Gdzież bowiem powiedział, że każda z obu natur działa oddzielnie?
Gdzież pominął wyrazy „w połączeniu z drugą", to znaczy - w zjednoczeniu
natur? Jeśli autor został obwiniony o taką wypowiedź, to Cyryl, który wypowiada
się nie inaczej w traktacie Przeciw Nestoriuszowi, także zasługuje na taką samą
naganę. Mówi bowiem: „Pozwolił swemu ciału, żeby podlegało prawom jego
223
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własnej natury, i zgodził się na skosztowanie śmierci; Słowo z nim zjednoczone
pozwoliło mu na takie doznanie dla naszego pożytku"225. I jeszcze w Skarbcach:
„Zezwolił swemu ciału i człowieczeństwu na to, co wynika z ich natury, aby
pokazać, że rzeczywiście i prawdziwie miał ciało i stał się człowiekiem zgodnie
z Pismem Świętym"226. Tyle o tej kwestii.
Tego, że natura nie znaczy tyle co hipostaza czy osoba, lecz jest równoznaczna
z substacją, naucza dokładnie wspaniały herold Kościoła, Bazyli, i tak samo
Cyryl, kiedy mówi w Skarbcach: „Natura, jaką przybrał ten, który już przedtem
miał naturę boską, jest współistotna z naszą naturą, gdyż jest ona także w nas"227.
Syn jest w postaci Bożej, jest więc współistotny temu, z którym znajduje się w tejże
postaci. A przed Bazylim i Cyrylem wielki Paweł mówi: „On istniejąc w postaci
Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił
[264b] samego siebie, przyjąwszy postać sługi"228. Jest więc rzeczą oczywistą, że
Syn nie był Osobą Ojca i nie należał do tej samej hipostazy, lecz miał tę samą
substancję, którą, jak się mówi, ma nadal. A św. Bazyli znowu tak powiada
w pierwszym rozdziale traktatu Przeciw Eunomiuszowi: „W naturze - znaczy:
w substancji Bożej. Natura Boża nie jest zatem niczym innym niż substancją
Boga, w przeciwnym razie byłby On Istotą złożoną. Tak więc ten, kto ma taką
samą postać, ma także taką samą substancję"229.
Tę samą myśl zawarł św. Amfilochiusz z Ikonion w Liście do Seleukosa: „Także
natura Boża i natura sługi należą do jednej Osoby Syna i Pana, Jezusa Chrystusa;
dlatego wyznaję Boga i Człowieka w Chrystusie Synu Bożym, Synu jednym
w dwóch naturach: podlegającej cierpieniu i nie podlegającej cierpieniu, śmiertelnej i nieśmiertelnej, dającej się pojąć rozumem i niewidzialnej, namacalnej i nienamacalnej, naturze nie mającej początku i mającej początek, nieograniczonej
i ograniczonej"230.
Przytoczono słowa tego pisarza, ponieważ wyróżniał się on wspaniałą prawdziwą wiarą; na jego świadectwa przeciwko Nestoriuszowi powoływał się św.
Cyryl w czasie trzeciego świętego Soboru. Tak samo Proklos z Konstantynopola
i Cyriak, biskup Pafos, który był jednym z trzystu osiemnastu Ojców; pierwszy
w dzielnicy Pulcherianaj231 w Kazaniu o Narodzeniu Bożym, drugi w Kazaniu
o święcie Trzech Króli. Tenże pisarz wypowiada te same myśli w Kazaniu o wciele225
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niu, a Chryzostom - w Kazaniu o wniebowstąpieniu. I Grzegorz z Nyssy w pismach
Przeciw Eunomiuszowi tak powiada: „Co to jest blask chwały? Czym jest to, co
zostało przebite gwoździami? Jaki jest rodzaj cierpienia w Męce Pańskiej i jaki
był, w co wierzymy, po powrocie Pana z Piekła?"232 Tak więc wszędzie pozostają
ze sobą w zgodzie święty Sobór i święty papież Leon i cały chór świętych, którzy
żyli przed nimi.
Lecz herezja znowu bezczelnie zarzuca św. Leonowi to, że powiedzeniem: Jedna natura jaśnieje blaskiem cudów, druga upadła pod brzemieniem zniewag"
wprowadził dwoistość Syna i hipostaz. Gdyby jeszcze mówił „jeden jaśnieje blaskiem cudów, drugi upadł pod brzemieniem zniewag"233, napaść, przynajmniej
pozornie, miałaby powód. Ale ponieważ wcale tak nie mówi, tylko powiada, że
jedna natura jaśnieje blaskiem cudów, a druga upadła pod brzemieniem zniewag,
wyraża tym samym istnienie dwóch elementów w jednej Osobie oraz Jego cierpienia i cuda. Jakże mogłoby to dać powód do zarzutu o jakąkolwiek [265a]
bezbożność?
Tak samo nauczają wszyscy nasi Ojcowie. Grzegorz z Nyssy pisząc traktat
przeciw Eunomiuszowi również nie wzdragał przed użyciem tych terminów, których wystraszyła się herezja. Wszakże prowadził swoje wywody zwalczając wyraz
nie rodzaju nijakiego, lecz wyraz rodzaju męskiego. Powiada przecież: „Kim jest
ten, kto znużył się podróżą, a kim ten, kto bez trudu poddał cały świat Słowu?"234
I dalej: „Co to jest blask chwały? Czym jest to, co zostało przebite gwoździami?"235 Wszystkie te wypowiedzi są jasne, nawet jeśli nikt ich nie objaśniał. Nadal
jednak heretycy szydzą ze św. Leona, kiedy ten mówi: „Jak Słowo uczestniczy
nierozłącznie w chwale na równi z Ojcem, tak samo ciało nie wyzbyło się natury
właściwej naszemu rodzajowi"236. W czym różnią się te słowa od wypowiedzi, że
jest On współistotny nam w człowieczeństwie i współistotny Bogu w bóstwie? Nie
podoba się to jedynie Eutychesowi i tym, którzy są zwolennikami jego szaleństwa.
A przecież św. Leon dodaje do powyższych słów: „Jeden jest i ten sam prawdziwie
Syn Boży i rzeczywiście Syn Człowieczy"237. Ta wypowiedź zawiera w sobie niezwyciężoną moc, by okryć wstydem złośliwie myślących heretyków.
Takie oto problemy wysuwali heretycy w napaściach na prawdziwą wiarę; św.
Efrem rozwiązał je pomyślnie. Cytuje sam siebie, czerpie z tego samego Tomu
słowa, które jak herold głoszą wspaniałą, prawdziwą wiarę samego biskupa - heretycy w swej bezczelnej zuchwałości bynajmniej nie wstydzili się napaść na nie.
Oto jedne spośród wielu: „Bóg nie podlegający cierpieniu nie wzgardził tym, żeby
stać się człowiekiem podlegającym cierpieniu; nieśmiertelny nie uznał za rzecz
niegodną podporządkować się prawom śmierci"238. Sobór ustami tego samego
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PG XLV, kol. 705C; por. [265a].
Zdanie już cytowane - por. [242a].
234
PG XLV, kol. 705C
235
Zdanie już cytowane - por. [264b].
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ACO II 1,1, s. 15,1-3.
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Tamże, s. 15,3-8; por. [242a].
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Leona wyraźnie rzuca klątwę na Nestoriusza mówiąc: „Niech będzie przeklęty
Nestoriusz, który wierzy, że Błogosławiona Dziewica Maryja jest matką
nie Boga, lecz jedynie człowieka, i twierdzi tak, aby przez to wykazać,
że osoba cielesna jest różna od Osoby boskiej"239. Jakże więc poglądy Nestoriusza wyraża ktoś, kto wyraźnie potępia tak Nestoriusza, jak i jego
dogmaty?
Heretycy ponownie napadają na czwarty Sobór, mówiąc, że zgodnie z jego
postanowieniem nikt nie może głosić, pisać, opracowywać czy mieć w myśli innego symbolu wiary niż przezeń ustalony. Nie po to Sobór powziął taką uchwałę,
mimo że bezwstydnie utrzymują tak kłamcy, lecz by złożyć przez to hołd i oddać
cześć wierze [265b], którą wyłożyło trzystu osiemnastu świętych Ojców. Powiedział, że poza tą wiarą nikomu nie wolno głosić innej i tak dalej. Jest rzeczą
oczywistą, wynikającą zwłaszcza z samych słów Soboru, że prawda sama się
ujawnia w trakcie czytania i nie potrzeba żadnego innego potwierdzenia czy dowodu. I nie dlatego Sobór ustalił tę formułę, by działać inaczej, niż to ustalił;
działa przecież, jak wiadomo, zgodnie z tą formułą. Tak więc nie naucza on i nie
przekazuje wyznawcom prawdziwej wiary innej formuły niż ta, którą ustaliło
trzystu osiemnastu świętych Ojców.
Jeszcze bardziej ośmieszają się heretycy oczernianiem Soboru, kiedy mówią, że
wielu ocenia go ujemnie. Ileż to soborów gromadzących licznych biskupów potępiło pierwszy Sobór ekumeniczny? A Sobór pięciuset pięćdziesięciu Ojców
z udziałem Egipcjan nawet nie chciał wiedzieć, czy on w ogóle się odbył. Lecz
porzućmy te niedorzeczności!
Kiedy heretycy, przeciw którym pisał Juliusz z Rzymu, wprowadzili do
swej polemiki jakiś jego passus przychylny (jak sądzili) ich herezji, ten mądry
pisarz wykazał, że wypowiedział się w nim przeciw Pawłowi z Samosaty240
i przeciwko drugiej herezji nestoriańskiej i że ten passus nie pozwala na
przyjęcie istnienia tak dwóch natur odrębnych i rozdzielonych, jak również
dwóch hipostaz, dwóch osób i dwóch synów. Tak więc jedną naturę Chrystusa
rozumie tu Juliusz jako jedną osobę i nie pozostaje w sprzeczności ani
z prawdą, ani z naszymi świętymi Ojcami. Wyraźnie zwraca uwagę na to,
że jego święte słowa zostały wypuszczone jak strzała przeciw Marcjonowi,
Walentynowi, Apolinaremu i Eutychesowi. Powiada bowiem w książce
O współistotności: „Stąd wypływa konieczność mówienia ogólnie o cielesności
i ogólnie o boskości. A ten, kto nie potrafi rozeznać w zjednoczeniu dwóch
różnych elementów tego, co jest właściwe każdemu z nich, popadnie w sprzeczności, z których nie ma wyjścia. Natomiast człowiek, który uznaje osobliwości i zachowuje zjednoczenie, nie popełni omyłki co do natur ani nie
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Tamże, s. 14,18-19; por. [241a].
Zdanie już cytowane - por. [247b].
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Paweł z Samosaty (miasta nad Eufratem w płn. Syrii, koło dziś. Samsat) - biskup
Antiochii od 260 r., zaprzeczał bóstwu Chrystusa, Jego tytuł Syna Bożego uznawał jedynie
za metaforę. Fragmenty pism [w:] PG X, kol. 247-260; por. SWP, s. 320-321.
239
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mógłby nie uznać ich unii hipostatycznej"241. Wynika z tego w sposób widoczny,
że wspaniały Juliusz, wyznając dwie natury, użył w powyższej wypowiedzi
wyrażenia „jedna natura" zamiast wyrazu „hipostaza".
Miły Bogu Efrem zbija też niemało innych osobliwych poglądów, które jego
adresaci zawarli w swoim liście do niego, i wykazuje, że pełno jest w nich bezbożności [266a]. To jednak budzi zdziwienie i zaskakuje, że te słowa, które przedtem
wypowiedział Cyryl, a Sobór przejął dla ich dalszego rozpowszechniania (mam na
myśli to, że unia hipostatyczna nigdy nie usuncła różnicy zachodzącej między
naturami, i to, że obie natury spotykają się w jednej Osobie i jednej hipostazie),
zostały potraktowane napastliwie przez ludzi mających urazę do Cyryla.
Po omówieniu powyższej tematyki miły Bogu Efrem zamieszcza listy Baradata242 i św. Szymona243, który trudził się żyjąc na słupie, wysłane do Bazylego,
biskupa Antiochii i do cesarza Leona. Napisali [266b] je niezależnie od siebie,
każdy po jednym, i wysłali do nich obu. Także Jakub244 wystosował list do tego
samego bardzo pobożnego cesarza. Wszystkie listy zostały napisane stylem prostym i niekunsztownym; wypełnione są Duchem Świętym i naszą świętą mądrością.
Oddają cześć Soborowi Chalcedońskiemu, są zgodne w tym, że ich autorzy byli
przywiązani do przeświętych postanowień soborowych i w tym, że miłują ludzi,
którzy uznają i głoszą te postanowienia powzięte w świętej gorliwości. Listy zawierają nadto słowa pocieszenia i przestrogi.
[267a] 230
Przeczytaliśmy książkę św. Eulogiusza1 złożoną z jedenastu rozpraw2. Pierwsza
z nich wymienia biskupa Rzymu3, dla którego ją napisał. Odbiorca rozprawy
otrzymał od autora list synodalny4. Odpowiadając mu wykazał, że są w nim braki,
gdyż nie podał on ani nazw czterech soborów, ani miejsca ich obrad, ani też nie
określił liczby uczestników każdego; pominięto w nim także list świętego Leona5;
241

Cytat, jak wykazał M. Richard (por. R. Henry Photius, Bibliothèque, t. IV, s. 173
przyp. I), pochodzi z tekstu Apolinarego.
242
Patrz Cod. 228 przyp. 47.
243
Patrz Cod. 228 przyp. 46.
244
Patrz Cod. 228 przyp. 48.
1
Eulogiusz, patriarcha Aleksandrii - patrz Cod. 182 przyp. 1; por. Cod. 208.225.226.227.280.
2
Rozprawy nie zachowały się.
3
Adresatem był św. Grzegorz Wielki, papież (590-604), autor 848 zachowanych listów
(registrum epistolarum, wyd. PL LXXVII, kol. 441-1328), dziel egzegetycznych, homiletycznych, moralnych, liturgicznych i innych; por. Beck s. 381.
4
List synodalny autorstwa Eulogiusza znany jedynie z niniejszej informacji Focjusza.
5
Św. Leon - papież Leon Wielki, autor między innymi Listu do Flawiana w sprawie
Eutychesa, w którym obiecał Eutychesowi przebaczenie pod warunkiem wyrzeczenia się
przez niego błędów heretyckich; por. SWP s. 261-264.
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co więcej, ani Eutyches6, ani Dioskur7 czy Sewer8 nie zostali obłożeni klątwą,
a wyrażenie „w dwóch"9 wyjaśniono dużo mgliściej, niż to było potrzebne.
Takie zarzuty padły ze strony odbiorcy listu synodalnego. Miły Bogu
autor wytłumaczył się z zarzutów wysuniętych przeciw niemu. Zaczął od
stwierdzenia, że list synodalny zawiera w formie wypunktowanej wszystko,
co rzekomo zostało pominięte - nie wahał się bynajmniej od razu omówić
to szerzej. Swoje zadanie wykonał starannie, z natchnienia Bożego. Dał
bardzo dobry, doprowadzony do doskonałości wykład naszego świętego wyznania wiary, zatrzymując się zwłaszcza na świętej nauce o wcieleniu, w której
głosi unię hipostatyczną dwóch nierozdzielnych i niezmieszanych ze sobą
natur. Mieczem prawdy odcina heretyckie odroślą pnące się w tę lub inną
stronę.
Używa wyrazu „połączenie"10 w ortodoksyjnym tego terminu znaczeniu i posługuje się nim, co potwierdza, nie w rozumieniu bezmyślnego Apolinarego11 ani
też bezbożnego Eutychesa, lecz tak, jak nakazuje reguła prawdziwej wiary - jak
ktoś, kto potrafi wyraźnie powiedzieć, że Pan nasz, jeden Jezus Chrystus, ma dwie
natury nierozdzielne i niezmieszane, w doskonałej boskości i w doskonałym człowieczeństwie. Wyraz „połączenie" nie oznacza u niego zmieszania ani wyrażenie
„w dwóch" nie prowadzi podstępnie do uznania rozdzielenia. Eulogiusz wskazuje, że Atanazy12 i Cyryl13 zgadzali się w swoich pismach ze sobą i sami wyznawali
w nich jedną wcieloną naturę Słowa Bożego; kiedy bowiem mówili „wcielona",
głosili jednocześnie jedną naturę, jaką przybrało Słowo.
Po wyszczególnieniu omówionych wyżej tematów autor wskazuje na to, że
w innych pismach14 także poddaje rozważaniom wymieniony wyraz. Powiada, że
w świetle jego interpretacji może on występować w trojakim znaczeniu. Wyraz
„wcielona" może być rozumiany jako „wyposażona w ciało" i w pewnym sensie
jako „wyposażona w kształt", tak jak [267b] brąz jest brązem, kiedy występuje
w kształcie posągu; może też oznaczać, że - ponieważ natura Słowa przemieniła
się w ciało i w jakiejś mierze stała się ciałem - natura Jego stała się odtąd jedyna,
lub też może znaczyć, że natura Słowa, która była jedyna, nie jest odtąd wyłącznie
jedyna, we wcieleniu; lecz należy ją pojmować wraz z ciałem jako zachowującą
niezmienność i niewzruszoność - tak swoją, jak i natury ciała, którą przyjęła na
siebie.
6

Eutyches - patrz Cod. 17 przyp. 3.
Dioskur - patrz Cod. 17 przyp. 2.
8
Sewer - patrz Cod. 24 przyp. 6.
9
„w dwóch" - eliptycznie: to znaczy „w dwóch naturach".
10
„Połączenie" - tak tłumaczę gr. krasis znaczące również: zespolenie, zmieszanie.
11
Apolinary - patrz Cod. 229 przyp. 9.
12
Atanazy - patrz Cod. 32 przyp. 1.
13
Cyryl - patrz Cod. 16 przyp. 2.
14
Zapewne chodzi tu także o dzieło Sulogiusza Tomos, omówione w Cod. 225 (jak już
zauważył R. Henry Photius, Bibliothèque, t. IV, s. 9 przyp. 1).
7
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Dwa pierwsze znaczenia uznają Apolinary i Eutyches, trzecie jest interpretacją nauczania apostołów, którą przejął od nich i zachował chór naszych świętych Ojców, Jest rzeczą oczywistą, że jeśli ktoś chciałby zachować prawdziwą
wiarę, mówiąc o jednej wcielonej naturze Słowa, powinien pod wpływem łaski
myśleć jak ci, którzy uważają i wiedzą, że w jedynym i tym samym Chrystusie
są dwie natury nierozdzielne i niezmieszane, w przeciwnym wypadku od razu
znajdzie się po stronie Apolinarego czy Eutychesa. Rzeczywiście, mówienie tu
o „jednej naturze" zamiast o „jednej hipostazie" i o „naturze wcielonej" zamiast o „naturze ludzkiej" nie jest sprzeczne ze słowami tego, kto powiada
„jedna wcielona natura Słowa" czy ,jedna hipostaza Słowa, która przyjęła
naturę ludzką".15 Dlatego właśnie tłumacząc to wyrażenie nasi Ojcowie dodają:
„Tak! Aby różnica natur nie zanikła również po zjednoczeniu i żeby obie one
zachowały się, każda we właściwych sobie granicach i właściwym rozumieniu,
w tym samym i jedynym Chrystusie, Bogu naszym"16. Tak że jeśli się uznaje
i zachowuje te oba elementy i jeśli wyznaje się elementy uznane, a wyznawane
zlicza, jest rzeczą oczywistą, że pobożne mówienie o jednej wcielonej naturze
Słowa i o dwóch naturach nierozdzielnych w unii hipostatycznej nie stoi
w sprzeczności z językiem prawdziwej wiary. Na tych i innych tego rodzaju
wypowiedziach autor kończy pierwszy traktat.
Drugi nosi tytuł Traktat doktrynalny. W nim także autor daje wykład wiary.
Rozprawia zgodnie z prawdziwą wiarą o Trójcy Świętej i tak samo postępuje
w kwestiach dotyczących wcielenia17, lecz przedstawia je bardziej sumarycznie niż
w poprzednim traktacie, któremu jednak ten nie ustępuje w dokładności. Po
wyłożeniu pełnej tematyki kończy swą pracę napomnieniem i wezwaniem ludzi
oderwanych od Kościoła do radosnego powrotu do powszechnej zgody.
W omawianym traktacie powiada, że wśród nauk, które uczniowie Słowa przekazali Kościołowi, znajdują się z jednej strony doktryny, z drugiej kazania. Różnica między nimi jest następująca: doktryny głosi się w [268a] sposób mądrze
ukryty, często są one celowo otoczone niejasnością, aby święte prawdy nie dostały
się osobom niepowołanym i żeby nie rzucano pereł przed wieprze18. Kazania
natomiast są ujęte bez jakiegokolwiek zawoalowania, zwłaszcza te, które udzielają
przykazań i pouczeń i mają na celu utrzymanie w bojaźni Bożej. Wśród doktryn
znajdują się także i bardziej tajemne - takie, które - by tak rzec - w zasadzie
pomija się milczeniem. Powierza się te doktryny w tajemnicy wyłącznie osobom
posiadającym dzięki Słowu życia mądrość natchnioną, aby przekazywali je godnym zaufania uczniom.
15

Por. Cod, 229 [251a-252b].
ACO II 1,2, s. 126 n.
17
Z pisma Eulogiusza O Trójcy Świętej i O Wcieleniu zachowały się jedynie fragmenty
(PG LXXXXVI 2, kol. 2937-2940) uważane przez niektórych uczonych za pochodzące od
Efrema z Amidy bądź arcybiskupa Epifaniusza II z Cypru (R. Henry Photius, Bibliothèque,
t. IV, s. 203; Beck, s. 381-382).
18
Por. Ewangelia według św. Mateusza 7,6.
16
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Autor różnicuje nauczanie o Chrystusie. Wyjaśnia, że jednych nauk udziela się
w sposób oczywisty i przy użyciu właściwych słów, innych natomiast poprzez
przenoszenie znaczeń; chodzi tu o przenośne znaczenie wyrażanych przez nas
myśli, jak gdyby On zgadzał się wziąć na siebie odpowiedzialność za całe nasze
postępowanie, za występek, przekleństwo i za inne podobne rzeczy. Apostoł bowiem powiada: „On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu..."19. I gdzie indziej: „Z tego przekleństwa Prawa Chrystus nas wykupił - stawszy się przekleństwem..."20. W ten sposób przyjął na siebie nasze nieposłuszeństwo i niewiedzę jako głowa całego ciała21 i zawołał: „Boże mój, Boże mój, czemuś
Mnie opuścił?"22; przez swoją niewysłowioną miłość do ludzi wziął na siebie nasze
grzechy, jakby to były Jego własne.
Trzeci traktat zwalcza tych, którzy fałszywie oskarżali świętych Ojców i Sobór
Chalcedoński23. Autor poddał na początku skrupulatnym badaniom listy do Sukcensa24 pióra św. Cyryla i wszystkie jego pozostałe pisma, które jak się wydaje,
mają podobne znaczenie (przeciwnicy Cyryla, zadufani, w oparciu o powyższe
słowa, jak z warownej twierdzy przypuszczają atak na doktryny świętej wiary);
odpiera również inne oszczerstwa.
Heretycy w swej zarozumiałości wysuwają na początek cytat z Drugiego listu do
Sukcensa; twierdzić, powiada się w tym liście, że dwie natury są nierozdzielne po
zjednoczeniu, znaczy - pozostawać w sprzeczności z tymi, którzy głoszą jedną
naturę wcielonego Słowa. Obrońca prawdy odpowiada na to, że ludzie wyrażający jedyną naturę wcielonego Słowa, chcą przez tę formułę jasno wyrazić unię
hipostatyczną i że Słowo nie przybrało postaci człowieka istniejącego wcześniej,
lecz stało się rzeczywistym ciałem. Ta formuła nie jest jednak wystarczająca dla
oddania doskonałości tajemnicy wcielenia. Jak więc można za jej pomocą dowiedzieć się, czy przybrane przez Słowo ciało było ożywione, czy nie [268b] i czy było
jedynie ciałem pozornym, czy też prawdziwym? A także skąd wiadomo, że połączone elementy pozostają doskonałe i niezmienione? Nie można znaleźć żadnej
z poruszanych kwestii, którą by ta formuła wyjaśniała. Dlatego właśnie Apolinary
i Eutyches rzucili się na omawiane słowa; Eutyches łączy elementy wchodzące do
złożenia, Apolinary wyobraża sobie, że ciało nie ma duszy; ta formuła jest droga
również dla Manesa25. Manes przedstawia sobie wcielenie jako zwykłą formę
i zjawę.
Ci, którzy mówią o dwóch naturach nierozdzielnych, uznają tym samym istnienie elementów zjednoczonych i niezmieszanych, a więc inaczej niż ludzie gło19

Drugi List św. Pawła do Koryntian 5,21.
List do Galatów 3,13.
21
Tym ciałem są wierni.
22
Ewangelia według św. Mateusza 27,46; Ewangelia według św. Marka 15,34; Księga
Psalmów 22 (21), 2.
23
Patrz Cod. 17 przyp. 1.
24
Patrz Cod. 229 przyp. 115.
25
Patrz Cod. 85 przyp. 1; Cod. 229 przyp. 65.
20
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szący za pomocą tych samych słów unię hipostatyczną. Jest bowiem rzeczą możliwą złośliwe pojmowanie koncepcji unii wzorem Nestoriusza26, jako jedności
zasługi i chwały bądź na podstawie pomysłów heretyckich. Dlatego także św.
Cyryl na końcu omawianego listu mówi: „Dodanie słów w postaci nierozdzielne
stanowi u nas znak słusznego myślenia; nie tak natomiast myślą heretycy. Nierozdzielność u nich, zgodnie z czczą gadaniną Nestoriusza, jest rozumiana inaczej:
twierdzą bowiem, że przez równą godność, tożsamość woli i swoje pragnienie
człowiek, w którym zamieszkało Słowo Boże, jest od Niego nierozdzielny"27. Św.
Cyryl także znał dwojakie tłumaczenie nierozdzielności - jedno zgodne z myślą
heretycką, drugie zgodne z własną, taką jak myśl Kościoła.
Jeśli zatem istnieje dwojakie tłumaczenie nierozdzielności, to św. Cyryl słusznie
powiedział, że głoszenie jednej natury wcielonego Słowa kłóci się z nauką tych,
którzy mówią o dwóch naturach nierozdzielnych w rozumieniu Nestoriusza.
Tymczasem ta sama formuła, po usunięciu z niej dwuznaczności, staje się formułą
prawdziwej wiary. Usuwa się ją na różne sposoby, przede wszystkim przez przyjęcie uzupełnienia w postaci słów: unia hipostatyczną. To uzupełnienie nadaje formule w pełni dokładne znaczenie, usuwa krętactwo Nestoriusza i okrywa wstydem oszczerców prawdziwej wiary.
Każde z obu wyrażeń jest niepełne, co jasno wynika z powyższych słów, jeśli nie
łączy się znim drugie - mam na myśli wyrażenie, które mówi o jednej wcielonej
naturze Słowa, i to, które powiada o dwóch nierozdzielnych naturach. Jedno
łączy się z drugim i je uzupełnia. Tak więc uznanie wcielonej natury Słowa wprost
pociąga za sobą uznanie unii hipostatycznej; ten, kto mówi o dwóch nierozdzielnych naturach, wskazuje na brak jakiegokolwiek zmieszania obu elementów, które zeszły się ze sobą. Każde z obu wyrażeń oderwane od drugiego i nieuczciwie
przytaczane może zasłużyć na jak najbardziej słuszną moralną naganę [269a].
Tak więc św. Cyryl w długich wywodach przeciw Nestoriuszowi słusznie odrzuca formułę mówiącą o dwóch nierozdzielnych naturach jako niepełną i niewystarczającą dla zbicia sofizmatu heretyckiego i powiada, że stoi ona w sprzeczności z formułą mówiącą o jednej wcielonej naturze Słowa; jeśli występuje w połączeniu z tamtą, jasno ukazuje nieskazitelność prawdziwej wiary i dobitnie wyraża
istnienie dwóch nierozdzielnych natur w unii hipostatycznej. Dlatego każdy, kto
by głosił formułę jednej wcielonej natury Słowa, nawet zwalczając, i to jak najbardziej, Apolinarego, Manesa czy Eutychesa, uznałby tę formułę za niedoskonałą,
a więc wspierałby raczej poglądy tamtych i przyczyniłby się do zwalczania i obalenia formuły Cyryla, a jednocześnie odtrącałby wiernych wyznających dwie nierozdzielne natury w unii hipostatycznej.
Znakomite świadectwo tego, że wyznawanie istnienia dwóch natur w unii hipostatycznej jest zbieżne z zasadą prawdziwej wiary, która głosi jedną wcieloną
naturę Słowa, dał Cyryl, strażnik ścisłości religijnej, a mianowicie: biskupi Boży
26
27

Patrz Cod. 16 przyp. 3.
Drugi list do Sukcensa św. Cyryla, wyd. PG LXXVII, kol. 246C.
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na Wschodzie nigdy nie mówili o jednej wcielonej naturze Słowa, lecz nauczali
o dwóch naturach w unii hipostatycznej i byli o tym głęboko przekonani, a Cyryl
przyjął ich dobrze, z wielką życzliwością. Sw, Jan, który zasiadał na tronie biskupim Antiochii, tak napisał: „Dokonało się zjednoczenie dwóch natur. Dlatego
wyznajemy jednego Chrystusa, jednego Syna, jednego Pana. Zgodnie z tym pojęciem niezmieszanego zjednoczenia uznajemy Świętą Dziewicę za Matkę Bożą,
ponieważ Słowo Boże przyoblekło ciało i stało się Człowiekiem"28.
Cyryl, zagorzały zwolennik prawdziwej wiary, nie tylko z zadowoleniem i niezwykłą radością przyjął tego, kto wyznał w swych pismach te i inne z nimi związane poglądy, lecz kiedy jego wysłannik Paweł, biskup Emesy29, wypowiedział na
publicznym zgromadzeniu myśli będące również i jego myślami, obsypał go pochwałami i sławił pod niebiosa jako człowieka, z którym jest tego samego zdania.
Kazanie Pawła tłumaczyło30, że Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas i że
drugie zdanie stanowi objaśnienie pierwszego: „Słowo stało się ciałem" objaśniono przez „zamieszkało wśród nas"31, to znaczy: w naszej [269b] naturze. Za
głoszenie takich poglądów Paweł zyskał pochwały Cyryla.
Przyjrzyjcie się jeszcze temu, że i Jan również głosi istnienie dwóch natur i jednego Syna: „Inną rzeczą jest namiot, a inną to, co w nim mieszka; czym innym jest
świątynia, a czym innym Bóg, który w niej zamieszkuje. Zwróćcie uwagę na moje
słowa! Nie powiedziałem: jednym - drugim, jak gdybym miał na myśli dwóch
Chrystusów, czy dwóch Synów, lecz wyraziłem się: inną rzeczą - a inną32, jak
w wypadku uznania dwóch natur. Tak więc gdy Jan powiedział: „Zamieszkał
wśród nas", ogłosił również istnienie dwóch natur i dodał: „I oglądaliśmy Jego
chwałę, chwałę jako jednorodzonego"33.
Pisząc te i temu podobne słowa św. Jan poświadcza, że wzmiankowane osoby
rozumowały słusznie. Cyryl na początku swego nauczania powiada: „Święty Prorok Izajasz dając przedsmak pięknego nauczania w Chrystusie mówił: »Wy zaś
z weselem wodę czerpać będziecie ze zdrojów zbawienia«34. Oto myśmy czerpali
dla siebie wodę ze świętego zdroju, mam na myśli zdrój Nauczyciela, który istniał
przed nami i, oświecony promieniami światła Ducha Świętego, wyjaśnił nam wielką i czcigodną tajemnicę Zbawiciela"35. Dlatego właśnie gorący zwolennik prawdy Cyryl nazywa św. Jana, który całkowicie odwraca formułę „dwóch natur",
świętym zdrojem, wypełnionym światłem promieniującym z Ducha Przenajświętszego, i wspaniałym tłumaczem czcigodnej i wielkiej tajemnicy Chrystusa.
28

List Jana z Antiochii (Antiocheńczyka) - patrz Cod, 52 przyp. 16 - do św. Cyryla, wyd.
PG LXXVII, kol. 172D.
29
Emesa - patrz Cod. 228 przyp. 6.
30
Paweł z Emesy, Sermo 2, wyd. PG LXXVII, kol. 1441B.
31
Por. Ewangelia według św. Jana 1,14.
32
„jednym-drugim" - gr. héteros kai héteros
33
Ewangelia według św. Jana 1,14.
34
Księga Izajasza 12,3.
35
Homilia św. Cyryla, wyd. ACO I 1,4, s. 14,26-15,3.
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Nie tylko zresztą to. Odpisując na list tegoż św. Jana w sprawie wzmiankowanego biskupa Pawła, powiada dosłownie: „To, że nasz nauczyciel, bardzo bogobojny brat i współuczestnik w liturgii Paweł przybył do Aleksandrii, napełniło
naszą duszę radością; jest to ze wszech miar słuszne, żeby taki człowiek przebywał
wśród nas"36. I dalej: „O tym, że rozdział Kościołów jest w ogóle niepotrzebny
i niewczesny, upewniliśmy się zwłaszcza teraz, kiedy nasz nauczyciel i bardzo
pobożny biskup Paweł przywiózł do nas list zawierający niezbite wyznanie wiary"37.
W ten sposób Cyryl wyznał publicznie, że biskup Paweł wraz z przywiezionym
ze sobą niezbitym wyznaniem wiary ludzi Wschodu jest powodem radości jego
duszy. Ponadto wskazał wyraźnie na te miejsca, w których zgadza się z ludźmi
Wschodu, jak i na te, które wszyscy oni przyjmują z szacunkiem [270a], aby nikt
nie pozwalał sobie na przenoszenie zamiłowania do sporów wedle własnej woli;
jednocześnie takimi samymi słowami ujmuje ostatni rozdział jako deklarację pokoju i pojednania: „Wiemy, że teologowie używają niektórych słów ewangelicznych i apostolskich w znaczeniu ogólnym, jeśli chodzi o jedną osobę, albo je
różnicują, jeśli chodzi o dwie natury; inne przyjmują jako wyrazy licujące z bóstwem i godne boskości Chrystusa, a jeszcze inne jako słowa pospolite odpowiadające Jego człowieczeństwu"38. Do powyższych słów dodaje też własny sąd i mówi:
„Napotykając te święte słowa - a są one wasze i odnajdujecie je w swoich myślach
(jeden Pan, jedna wiara, jeden Chrzest) - sławiliśmy Boga Zbawiciela świata
i radowaliśmy się między sobą, że wasze Kościoły i nasze zachowują tę samą wiarę
zgodnie z Pismem Świętym, powstałym z natchnienia Bożego, i zgodnie z nauczaniem świętych Ojców"39. Któż więc inny mógłby bardziej zrozumiale i wiarygodniej od Cyryla objaśniać Cyryla i lepiej ukazać, że jego myśl jest czysta,
bezinteresowna i wolna od jakiejkolwiek herezji? Na podstawie wypowiedzi, że on
i ludzie Wschodu mają jednakowy pogląd na prawdziwą wiarę, unaocznił w sposób nie budzący wątpliwości, że on także wyznaje jedną Osobę, czyli dwie nierozdzielne natury w jednej hipostazie i jedną wcieloną naturę Słowa mającą duszę
rozumną i obdarzoną inteligencją.
Swoją jednomyślność z ludźmi Wschodu poświadcza nie tylko w listach do
nich, lecz także przez fakt, że gościł u siebie, co mu niektórzy zarzucali, przybyszów ze Wschodu, wyznających dwie natury. Sam pisał do Waleriana, biskupa
Ikonion,40 w obronie ludzi Wschodu - że potępiają oni Nestoriusza, zachowują
nieskalaną wiarę Ojców i uznają wraz z nami, że Święta Dziewica jest Matką
Bożą, że jest jeden Chrystus, jeden Syn, jeden Pan z Boga Ojca zrodzony, Słowo
36

List 36 do Jana z Antiochii, wyd. PG LXXVII, kol. 176A; por. Cod. 226 [243b],
przyp. 17.
37
PG LXXVII, kol. 176BC.
38
Tamże, kol. 177AB.
39
Tamże, kol. 177BC.
40
Gr. Ikonion - miasto w Likaonii (Azja Mniejsza), od 25 r. po Chr. kolonia rzymska, od
1069 r. stolica konijaskiego sułtanatu - państwa Turków Seldżuckich (dziś. Konya).
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Boże, że u schyłku czasów ten sam zrodził się z kobiety w ciele, że ta sama osoba
jest doskonała w boskości i doskonała w człowieczeństwie. Ludzie Wschodu nie
dzielą Słowa na dwóch Synów, dwóch Chrystusów czy dwóch Panów; autor
zachęca ich do odtrącenia ze wstrętem ludzi ważących się mówić cokolwiek przeciwko nim jako kłamców i oszustów, których matactwo zdradza jego sprawcę41.
Także w liście do Akacjusza42, biskupa Meliteny, tak powiada o ludziach
Wschodu: „Nie rozdzielają [270b] oni na dwie Osoby jedynego Syna i Chrystusa,
twierdzą natomiast, że jest Nim jedna i ta sama Osoba zrodzona z Ojca jako Bóg,
z kobiety w ciele - jako Człowiek. Uważają, że nie można byłoby pojmować Go
jako współistotnego nam w człowieczeństwie, a Ojcu - w boskości, jeśliby ta sama
Osoba nie była pojmowana jednocześnie jako Bóg i jako Człowiek; takiego poglądu nie uznaje Nestoriusz"43.
Zresztą Cyryl był serdecznie nastawiony nie tylko do ludzi Wschodu, którzy
mówili o dwóch naturach, lecz także brał w obronę każdego, przeciw komu
wysuwano oskarżenie, i (rzecz zaskakująca) nawet wówczas, kiedy nie dodawali
słowa „nierozdzielne"44, nie mówił, że rozdzielają obie natury. Wiedział przecież,
że ten, kto mówi, jeden Chrystus, jedna Osoba, jedna hipostaza", mówi także, że
ta sama Osoba jest Bogiem i Człowiekiem i że Dziewica jest Matką Bożą. Niemniej jednak wyznając, zgodnie z tym, co powiedział, unię hipostatyczną, dodawał słowa „rzeczywiście nierozdzielne". Był on naprawdę gorącym zwolennikiem
trwałego pokoju Bożego. W liście do Akacjusza powiada: „Można mówić
o dwóch naturach i w ogóle nie wysuwać koncepcji rozdzielania natur, nawet
wówczas, kiedy ktoś dodałby do tych słów formułę unii hipostatycznej"45. I jeszcze w liście do Eulogiusza46 uważał za myślących jednakowo tych, którzy mówią
o jednej wcielonej naturze Słowa, i tych, którzy wyznają dwie nierozdzielne natury
w unii hipostatycznej.
Niektórzy napadają na wykładnię wiary ludzi Wschodu i mówią: „Dlaczego
biskup Aleksandrii przyjmował ich, skoro mówili o dwóch naturach, i pochwalał
ich za to?"47; a osoby myślące tak jak Nestoriusz powiadają, że Cyryl myślał tak
samo jak on, i pociągają za sobą tych, którzy nie znają sprawy dokładnie. Trzeba
41

Tym sprawcą był Akacjusz, biskup Cezarei Palestyńskiej (dziś. Kajsajrije w Izraelu),
adresat Listu 50. św. Cyryla (wyd. PG LXXVII, kol. 176D-277A), przywódca ariańskiej
sekty akacjan, która uznawała Chrystusa jedynie za podobnego (gr. hômoios) do Ojca, a nie
za współistotnego (gr. homousios) - Ojcu (por. EK t. I, kol. 206-207).
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Akacjusz - biskup Meliteny (dziś. Malatia we wsch. Turcji), zm. ok. 438 r., uczestnik
Soboru Efeskiego (patrz Cod. 16), na którym wygłosił homiliç (wyd. PG LXXVII, kol.
1467-1472) por. EK l, kol. 208.
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Por. List 40 wyd. PG LXXVII, kol. 192AB.
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„Nierozdzielne natury".
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List 40, wyd. PG LXXVII, kol. 196A. M. Richard uważa ten cytat za nieautentyczny
(R. Henry Photius, Bibliothèque, t. V, s. 18 przyp. 3).
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Patrz List 44, wyd. PG LXXVII, kol. 224D-225A.
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Cytat nie zidentyfikowany.
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powiedzieć twórcom tych zarzutów, że nie należy stronić od wszystkiego ani
odrzucać wszystkiego, co mówią heretycy. Dlatego właśnie Cyryl przyjmuje ludzi
Wschodu (gdyż mówią oni zgodnie z prawdziwą wiarą), a potępia Nestoriusza.
Nie za to, że mówił o dwóch naturach, lecz dlatego, że mówiąc o dwóch naturach
nie uznawał unii hipostatycznej, tak jak nie przyjmował również formuły „jedna
wcielona natura Słowa". Nieco dalej dodaje: „Chociaż Nestoriusz mówi o dwóch
naturach, aby zaznaczyć różnicę między ciałem i Słowem Bożym, to jednak nie
uznaje unii tak, jak my ją wyznajemy. Myśmy określili unię obu natur i w konsekwencji wyznajemy jednego Chrystusa, jednego Syna, jednego Pana"48. Takie jest
ich wspólne wyznanie, Cyryla i ludzi Wschodu.
Z kolei znowu dodaje: „Wyznajemy jedną wcieloną naturę Słowa"49, co brzmi
tak, jakby mówił, że my wyznajemy różnicę zachodzącą między częściami składowymi i mówimy o dwóch naturach, lecz my, aby uściślić [271 a] pojęcie ich zjednoczenia, bezpośrednio dodajemy: „jedyna, wcielona natura Słowa". Pierwsze
z obu wyrażeń ukazuje różnicę zachodzącą między składnikami, drugie - samą
unię hipostatyczną. Zgodnie z tym, co Cyryl powiedział o Nestoriuszu, tenże
Cyryl omal nie ogłosił, że jeśli Nestoriusz tak samo pojmował unię hipostatyczną
jak my i uznawał jednego Chrystusa, jednego Syna, jednego Pana, to zaakceptujemy go nawet wówczas, gdyby mówił o dwóch naturach, o ile przez to wyrażenie chciałby zaznaczyć różnicę między ciałem i Słowem Bożym, a nie uciekałby się
do wybiegów, by usunąć unię hipostatyczną. Jeśli by natomiast utrzymywało się
tak, jak on powiedział, mianowicie że istnieje różnica między ciałem i Słowem
Bożym, i to taka, która utrzymuje się również po unii, to jasno z tego wynika, że
Nestoriusz naucza, iż dwie natury istnieją po zjednoczeniu, ponieważ, przy zachowaniu się różnicy, zachowują się również oba różne elementy. Cyryl powiada,
że ludzie Wschodu podzielają jego myśli; nigdzie przecież nie mówią o jednej
wcielonej naturze Słowa, natomiast mówią o dwóch naturach sprowadzonych do
jedności w unii hipostatycznej. Widać więc jasno, że ludzie Wschodu jeśli nie
głoszą w słowach jednej wcielonej natury Słowa, to przynajmniej mają taki zamiar.
Łatwo jest dojrzeć to nie tylko dzięki temu, co powiedziano, lecz także dzięki
książeczce, którą napisał własnoręcznie św. Flawian50 i wręczył w ofierze cesarzowi Teodozjuszowi51, Sobór uznał, że powinno się ją czytać przed wszystkimi innymi. Zawiera ona dosłownie to, co następuje: „Wyznając, że Chrystus składa się
po wcieleniu z dwóch natur połączonych w jednej hipostazie i w jednej osobie,
wyznajemy jednego Chrystusa, jednego Syna i jednego Pana. Następnie nie uchy48

List 44 wyd. PG LXXVII, kol. 225A.
Tamże, kol. 225B.
50
Flawian - patriarcha Konstantynopola (patrz Cod. 17 przyp. 4; Cod. 229 [255a]),
działał w porozumieniu z papieżem Leonem (patrz Cod. 53 przyp. 9) w zwalczaniu eutycheizmu. Adresat dogmatycznego listu Leona o dwóch naturach w Chrystusie (Tomus ad Flavianum, Epist. 28, wyd. PL LIV, kol. 755-778).
51
Cesarz Teodozjusz II (408-450).
49
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lamy się od mówienia o jednej naturze Słowa Bożego, wcielonej i przyobleczonej
w człowieka, dlatego że z dwóch stał się jeden i tan sam Pan nasz Jezus Chrystus"52.
Rozważcie jeszcze i to! Sobór zawsze mówi, że „Chrystus jest jeden i ten sam".
Czymże innym jest wyznawanie unii hipostatycznej, czy -jeśli ktoś woli -jedynej
wcielonej natury Słowa? Bo też rzeczywiście ten ustęp tekstu, przytaczany poza
sofizmatami heretyckimi, ma znaczenie obojętne przynajmniej w omówionym
powyżej rozumieniu.
Tak samo Sobór, kiedy mówi, że Chrystus składa się z boskości i człowieczeństwa - głosi, że Pan nasz Jezus Chrystus składa się z dwóch natur; mówiąc: „w
boskości i [271b] w człowieczeństwie", naucza i wyznaje, że Chrystus jest w
dwóch naturach. Chrystus bowiem nie składa się z tych elementów, którymi nie
jest, i nie stanowi tych elementów, w których Go nie ma, natomiast uznaje się, że
jest w elementach, z których jest złożony, i sam stanowi te elementy.
Tak też naucza godny podziwu Ambroży53 w czwartej księdze dzieła O Wcieleniu: „W swoim bycie boskim, wiecznym, wziął na siebie tajemnicę ciała. Nie
jest podzielony, lecz jest jeden, ponieważ każda z obu części to w sumie tyle co
jeden; jeden też jest w obu elementach, to znaczy w bóstwie i w ciele"54. I jeszcze w innym traktacie, z którego mądry Cyryl zaczerpnął cytat przeciw Nestoriuszowi, wspaniały Ambroży powiada: „Jeden Syn Boży mówi w jednej
i w drugiej naturze, gdyż jedna i druga natura, obie są w nim"55. Tę wypowiedź
przekręcił Sewer, lecz niczego na tym nie zyskał. Zmienił wyrazy „jedna i druga" na „jeden i drugi", aby wykazać, że oznaczają one nie natury, lecz sposób
wyrażania się, to znaczy, że Bóg wypowiada się w jeden i drugi sposób, boski
i ludzki. To zafałszowanie samo w sobie zawiera kontrargument. Obnaża je
nadto wyżej przytoczony cytat, ponieważ Sewer zaczerpnął z niego termin „w
jednym i drugim" i sam wyjaśnił, co dla niego znaczy „w jednym i drugim":
„To znaczy - dodaje - w bóstwie i w ciele".
Powiada również, że albo „mówi w jednej i w drugiej naturze", tak jest w nie
zmienionej wypowiedzi Ambrożego, albo „w jednym i drugim" i tu występuje
w roli obrońcy złej sprawy, który zniekształca formułę, gdyż dwie natury nie
zostały tu wyrażone; przecież tenże Ambroży, jak już mówiono, powiedział „w
jednym i w drugim", to znaczy, że w jednym i drugim wypadku użył tego określenia po to, żeby je odnosić do bóstwa i do ciała. I w liście do Albina56 rzecze:
„Aby był doskonały w jednej i drugiej naturze"57. Tyle o tej kwestii.
Jeśli ktoś przytacza nam słowa Atanazego z traktatu O Wcieleniu i Grzegorza
52

Flawian List 3 do Teodora wyd, PG LXV, kol. 892.
Patrz Cod. 226 przyp. 11.
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De Incarnations sacramento V 35, wyd. PL XVI, kol. 287C.
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De fide ad Gratianum 2,77 wyd. PL XVI, kol. 276B; por. Cod. 229 [25la].
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z Neocezarei58 z jego książki Wyznanie wiary szczegółowe,59 a oba dzieła zabraniają mówić w związku z Chrystusem o dwóch naturach, ten niech się dowie (jak już
wielokrotnie wzmiankowano), że wszyscy pozostali Ojcowie również nie lubili,
gdy się mówiło wprost o dwóch naturach, i często sprzeciwiali się temu zwyczajowi. Co do formuły powiększonej o wyraz „nierozdzielny", to ani nie byli skorzy
do jej przyjmowania, ani też nie przyjmowali jej bezkrytycznie czy bez wątpliwości. Kiedy natomiast wraz z tą formułą przyjęto formułę unii hipostatycznej, nie
widziano nikogo [272a] wśród wyznawców prawdziwej wiary, kto by jej nie przyjmował bez zastrzeżenia.
Niech nikt nie mówi (nie dotyczy to bowiem prawdziwej wiary), że Ojcowie
nie pozwolili mówić w związku z Chrystusem o dwóch naturach, niech natomiast pokaże, kiedy i gdzie wyznawcy unii hipostatycznej zabronili mówić
o dwóch naturach nierozdzielnie złączonych! Popatrzcie! Tak właśnie mówi
Atanazy: „Nie wyznajemy, że jedyny Syn istnieje w dwóch naturach, z których
jedna jest godna czci, a druga na nią nie zasługuje"60. Posłuchajcie też, jak się
on wyraził: „godna czci" i „niegodna czci"! A któż nie wie, że wyrazy „godna
czci" i „niegodna czci" dzielą jedną istotę na dwie osoby i głoszą też unię
hipostatyczną?
Lecz myśl wielkiego Atanazego jest jasna. Co do świadectwa przypisywanego
Grzegorzowi Cudotwórcy (mówi się, że pochodzi ono od niego, ale wprowadza
się tu pogląd Apolinarego), wykazuje ono jawnie absurdalność. Powiada bowiem:
„Jest Bogiem prawdziwym, bezcielesnym objawionym w ciele, doskonałym w prawdzie i w boskiej doskonałości; nie stanowi dwóch osób ani dwóch natur; nie
mówimy przecież, że czcimy je cztery"61. Widzicie, jak jawna jest tu bezbożność.
Mówi się bowiem o doskonałości w bóstwie, a człowieczeństwo w ogóle pomija
milczeniem. Zaczyna mówić tak: „Ten, który jest bezcielesny, objawił się w ciele".
Jest to wstrętna, prostacka latorośl obłąkańca Apolinarego.
Ale też świadectwo, które herezja wydobyła z listu Juliusza z Rzymu62, skierowanego do Dionizego, nie jest z całą pewnością prawdziwe. Św. Cyryl bowiem na
Soborze Efeskim63 przytoczył cytat z listu tego autora do Docjusza64, a nie uznał
za właściwe przypomnieć tamtego listu. Natomiast przeczytał list zawierający
dosłownie taką treść: „Syn Boży zamieszkał wśród ludzi, nie działał w człowieku.
Jest Bogiem doskonałym w ciele i doskonałym w duchu. Nie ma dwóch Synów,
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Grzegorz Cudotwórca, por. Cod 229 przyp. 154.
Autorem omawianej książki (wyd. PG X, kol. 1103-1124) jest nie Grzegorz (patrz
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z których jeden byłby prawdziwym Synem, przybierającym postać człowieka,
a drugi byłby śmiertelnym człowiekiem wchłoniętym przez Boga; jest natomiast
Syn jedyny w niebie i Bóg jedyny na ziemi"65. Taka była wypowiedź Juliusza,
przeczytana na Soborze. Gdyby więc Cyryl uznał za prawdziwe świadectwo, które
inni wydobyli z listu do Dionizego, to by go nie zlekceważył, zwłaszcza że potępia
ono Nestoriusza.
Trzeba jeszcze rozważyć i to, że mądry Cyryl bierze człowieka za przykład - nie
po to, żeby wykazać, iż w Chrystusie jest jedna natura, lecz żeby [272b] wyjaśnić,
na czym polega unia hipostatyczna66. Tak więc powiedział, że w istocie złożonej,
jaką jest człowiek, ciało i dusza są różnymi składnikami, które po zjednoczeniu się
tworzą jedną naturę człowieczą; nie dodał ani „mającą ciało", ani „mającą duszę", lecz kiedy w związku ze Słowem mówił o jednej naturze, natychmiast dodał
wyraz „wcielona". Jeśli od czasu do czasu pomija wyraz „wcielona", nie świadczy
to o sprzeczności w jego myśli, lecz raczej jest tej myśli potwierdzeniem. Często
bowiem człowiek, który głosi coś bezustannie, a wszyscy są pewni stałości jego
myśli, pomija to milczeniem, jako rzecz ogólnie znaną i oczywistą, ale z powodu
tego przemilczania nie wyrzeka się tego, co wielokrotnie głosił, lecz wskazuje, że
jest to pojęcie tak stałe i jasne, że nie potrzeba go już wyrażać słowem ani przypominać.
Tak więc mądry i niewzruszony w prawdziwej wierze Cyryl wyznaje jedną
naturę Słowa i jedną naturę wcieloną; nie wcielenie w prostej naturze człowieczej,
lecz w naturze mającej duszę rozumną i pojętną. Kiedy już zawczasu włożył
ludziom do głowy takie wyznanie wiary, ugruntował je w duszach wszystkich
i stało się ono powszechnie znane i bezsporne, mówił o nim w formie skróconej
i niepełnej, pozostawiając nie dopowiedziane słowa do uzupełnienia. Cechą tego
autora jest bowiem to, że wypowiada się w sposób zwarty, nie zawsze powierza
swą myśl wyrażeniom i wyrazom, lecz przenosi te wyrażenia i wyrazy na swoją
myśl i je do niej dostosowuje.
Posłuchajcie zatem, co powiada w pierwszej księdze Skarbców i co mówi w listach do Sukcensa! W pierwszym utworze powiada, że Słowo Boże dla nas stało się
wielkim Kapłanem i otrzymało od Maryi postać człowieczą, czyli świątynię, jakby
szatę powłóczystą67. Powiada też: „Nie stał się więc człowiekiem i nie przybrał
postaci człowieka".68 Jakże zatem raz nie przybrał postaci człowieka, a drugi raz
ją przybrał? Autor objaśnia sam siebie dodając: „jak wydaje się Nestoriuszowi".
Cóż innego to znaczy, jeśli nie całkowite powierzenie myśli słowom i podporządkowanie słów swej myśli? Przeto jeśli natrafi się gdzieś na miejsce, w którym autor
mówi, że Słowo Boże nie przybrało postaci człowieka, to nie znaczy, że zabronił
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tak mówić (jak bowiem można zabronić innym tego, co sic samemu jawnie robi?),
lecz zakazał tak mówić w rozumieniu, jakie temu nadał Nestoriusz.
Tak więc sławny Eulogiusz objaśniając formułę „jedna wcielona natura Słowa"
powiada, że jeśli ktoś chce dokładnie wyjaśnić myśli nauczyciela69 [273a], odkryje,
że nie chciał on niczego innego niż wyjaśnić niezmienność Słowa, tak żeby tym
wyrazem obejmowano jedynie bóstwo Syna jednorodzonego. W dialogu zatytułowanym Że Chrystus jest jeden powiada bowiem: „Mówimy, że jest jeden Syn i jedna
Jego natura, nawet wówczas, jeśli uznajemy, że przybrał On ciało mające pojętną
duszę"70. Powyższe słowa nie oznaczają niczego innego niż uznanie niezmienności
bóstwa. Jeśli wiara w jedną naturę Syna, jak powiedziano głosząc niezmienność
bóstwa, nie zaprzecza w żadnej mierze istnieniu dwóch natur zjednoczonych w jednej hipostazie, to wyznawca prawdziwej wiary zrozumie również to, co nauczyciel
powiedział do Eulogiusza: „Jeden jest Syn i jedna natura samego wcielonego
Słowa"71, to znaczy, że nie ulegała ona zmianie i nie straciła swojej doskonałości.
Trzeba mieć na myśli również i to: nigdzie nie ma dowodu, żeby św. Cyryl
mówił o jednej naturze Chrystusa. Wszędzie mówił o jednej Osobie, jednej hipostazie Chrystusa, nigdzie - o jednej naturze Chrystusa. Przeciwnie, w listach pisanych do Sukcensa zabraniał mówić o jednej naturze w związku z istotą złożoną:
„Jeśli bowiem - powiada - usuniemy to, że Chrystus, złożony z dwóch różnych
natur, jest jeden i ten sam, niepodzielny po zjednoczeniu, to wrogowie prawdziwej
wiary powiedzą: »Jeżeli Jego natura jest całkowicie jedna, to w jaki sposób stał się
człowiekiem?«" Mówiąc „całkowicie" i „po zjednoczeniu", mówi, co jest rzeczą
oczywistą, nie o składnikach sprzed zjednoczenia, lecz o składnikach po zjednoczeniu, które właśnie tworzy złożenie. I rzeczywiście, Chrystus jest całością: jeśli
ta całość nie stanowi jednej natury, to bezwzględnie jest ponad jedną naturą.
Powyższe wywody pozostają w zgodzie z tym, co mówi Grzegorz Teolog, chociaż twierdzi on, że dwa składniki tworzą jedno nie z ich natury, lecz na skutek
połączenia się72. Natomiast nieszczęsny Eutyches wyznaje zjednoczenie dwóch
natur; a po zjednoczeniu, blużniąc, wyznaje tylko jedną naturę. Dlatego słusznie
potępia go Sobór Chalcedoński73, a przedtem jeszcze - Sobór Konstantynopolitański74. Szlachetny Dioskur75 wykazał, i to z jak wielką gorliwością, że nic nie
różni Eutychesa od Apolinarego. Ten bezbożny Apolinary tak powiada w Traktacie o wcieleniu: „O nowa Istoto i boska mieszanino! Bóg i ciało ziściły jedną
naturę"76. Stąd wypłynęły potoki bezbożności jego następców.
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Patrzysz jeszcze, czytelniku, na bardzo zastarzały brud. Oto Walentyn77 [273b]
powiada dosłownie tak: „Galilejczycy w związku z Chrystusem mówią o dwóch
naturach, a my śmiejemy się z nich w głos; my bowiem twierdzimy, że natura
widzialna i niewidzialna stanowią jedno"78. Także Manicheusz79 w liście do Scytiana wysuwa zarzuty wobec ludzi mówiących o dwóch naturach i powiada tak:
„Syn wiecznej światłości ukazał na górze swoją własną substancję i to że ma nie
dwie, lecz jedną naturę w aspekcie widzialnym i niewidzialnym"80. I Polemon
(uznawał on sam siebie za ucznia Apolinarowego) obwiniał naszych świętych
Ojców o to, co zarzucali im w Chalcedonie zwolennicy Sewera - powiadał: „Nie
ma nic trudniejszego niż zrozumieć również to: kiedy mówią o tej samej Osobie, że
jest i Bogiem, i Człowiekiem, mówią bez zażenowania o jednej wcielonej naturze
Słowa, tak jakby wyznawali jedną naturę złożoną. Jeśli bowiem ta sama osoba jest
doskonałym Bogiem i doskonałym człowiekiem, to również ta sama osoba ma
dwie natury; tak to wynika z innowacji Kapadocjan, z błędnego mniemania Atanazego i niejasnych twierdzeń mieszkańców Italii. Ci wszyscy udają, jakoby naprawdę byli po naszej stronie i myśleli jak nasz święty Ojciec Apolinary, ale
głoszą, jak Grzegorze, dwoistość natur"81.
Jakże więc można byłoby wytrzymać tak gwałtowną napaść ze strony herezyj
Eutychesa, Apolinarego, Walentyna, Manicheusza i powstrzymać rozszerzanie się
pełzającego zła niszczącego dusze ludzkie, gdyby boska gorliwość świętego zgromadzenia w Chalcedonie nie ogłosiła jasno z natchnienia Bożego istnienia dwóch
nierozdzielnych natur Chrystusa w unii hipostatycznej? Kiedy tak oto panoszyły
się ataki heretyckie, a twierdza prawdziwej wiary nie odpierała tego zalewu szaleństwa, nic nie stało na przeszkodzie, żeby wielu wiernych zanurzyło się w nurtach herezji. Tak, że jeśli Ojcom żyjącym w dawniejszych czasach nie była, znana
formuła dwóch natur, to Sobór, biorąc pod uwagę szaleństwo tych heretyków,
uznał za konieczność odsłonić ją i ogłosić. To szaleństwo znali prawie wszyscy
święci Ojcowie, jakże więc można było uniknąć, w odpowiedzi wrogom, postawienia pod głosowanie publiczne? Jak bezbożnemu Ariuszowi82, który popełniał bluźnierstwo mówiąc, że Ojciec i Syn mają różną substancję, Sobór Nicejski przeciwstawił pojęcie współistotności, chociaż ten wyraz nie wszedł jeszcze do potocznego
języka Ojców, a nawet zabroniono go używać i Pawła z Samosaty83 uznano za
heretyka; tak święty Sobór ze swojej strony uzbroił się [274a] przeciw heretykom,
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o których jest mowa, głosząc, że w Chrystusie są dwie natury. Nie on pierwszy
jednak stworzył formuły prawdziwej wiary, przeciwnie, wielu było przed nim
nauczycieli, którzy je głosili w swoich naukach.
Jeśliby ktoś chciał polemizować, że papież Juliusz mówił w związku z Chrystusem o jednej naturze, to, po pierwsze, wcale nie jest rzeczą oczywistą, że jego
traktat jest autentyczny, a po drugie, należy wiedzieć, że w czasach po Juliuszu
wyrazy „natura" i „hipostaza" były u Rzymian rozdzielone i różnie rozumiane.
Na próżno więc te heretyckie kąkole usiłują zebrać tu swoje nasiona. A zatem,
ponieważ oba wyrazy nie dadzą się jednoznacznie rozróżnić, nie ma w ogóle nic
groźnego w używaniu słowa „natura" zamiast „hipostaza"; wynika to raczej ze
zwykłego pomieszania znaczeń tych wyrazów. Tyle jest do powiedzenia w obronie
Juliusza.
Ta myśl heretycka pozostaje nadal bezwstydna i powiada: „Tak, jeśli się mówi
o człowieku, że ma dwie natury i że jego natura po zjednoczeniu stała się jedna, to
dlaczego, kiedy jest mowa o Chrystusie, że ma On dwie natury, nie uznajemy
jednej Jego natury po zjednoczeniu? Wiemy przecież, że złożenie ma jedną naturę,
przeprowadzając analizę uznajemy istnienie dwóch połączonych ze sobą natur".
Do tego zmierza bezwstydna herezja! Niech zatem wiedzą ci głupcy, że nic nie stoi
na przeszkodzie, by złożenie nazywać jedną naturą, kiedy nie można do nazwania
go zastosować w dokładnym znaczeniu nazw własnych elementów, z których się
ono składa! Tak jest z człowiekiem84. Nie można go nazwać ani ciałem, ani duszą,
ponieważ nie można go określić ani pojęciem ciała, ani duszy. Tymczasem język
potoczny często błędnie nie liczy się z dokładnością, a Pismo Święte korzystając ze
swobody płynącej z natchnienia Ducha określa człowieka nazwą jego części i nie
znosi wprzęgania się w jarzmo niewoli czczej dialektyki. W sprawie niewysłowionego i niepojętego zjednoczenia nikt nie potrafił wziąć przykładu bardziej właściwego; mówiąc, że Chrystus składa się z elementu boskiego i ludzkiego, mówimy
o Nim, że jest jednocześnie i Bogiem, i Człowiekiem. Dlatego też ściśle mówiąc
i zgodnie z prawdą Prześwięta Panna zaznaje czci jako Matka Boża. Tak, że
pozbawieni rozsądku heretycy na próżno źle robią posługując się przykładem
z człowiekiem, aby wypaczyć i zniszczyć pojęcie niepodzielnej unii hipostatycznej
dwóch niezmieszanych natur Chrystusa.
Chrystusa, naszego Boga, nazywa się ściśle oboma określeniami [274b] elementów, z których się składa, to znaczy i Bogiem, i Człowiekiem. Wielu mówi, że
jedyny Chrystus jest zarazem jednym i drugim, wśród nich św. Cyryl w liście do
Sukcensa85. Tak samo pisze do Waleriana, biskupa Ikonion86: „Bez wątpienia,
zgodnie z powszechnym wyznaniem, to, co pochodzi z ciała, jest ciałem, a to, co
się wywodzi z Boga, jest Bogiem, i dlatego Chrystus jest jednym i drugim - jest
jedynym Synem i jedynym Panem wraz ze swoim własnym ciałem"87. Cóż innego
84
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bowiem potwierdza wyrażenie „jeden i drugi" niż to, że ta sama Osoba jest
i Bogiem, i Człowiekiem? Ale chociaż głosi to Cyryl, znajdują się ludzie, którzy
mają czelność mamrotać, że Chrystus składa się z boskości i z człowieczeństwa,
lecz nie jest ani człowiekiem, ani Bogiem. Nie mają oni respektu przed natchnionym i pełnym wzniosłych myśli Pawłem, który woła: „Jezus Chrystus wczoraj
i dziś, ten sam także na wieki"88. Przez słowa „wczoraj i dziś" wyznaje, że jest to
ten sam Jezus Chrystus - Człowiek, a przez wyrażenie „także na wieki" głosi, że
jest to ten sam Jezus Chrystus - Bóg.
I znowu ten sam Apostoł: „Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik
między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus..."89. Dlatego Chrystus jest
rzeczywiście i Człowiekiem, i Bogiem. Również Atanazy okazuje się prawym
uczniem Pawła, kiedy mówi: „Ponieważ Chrystus jest także Bogiem"90. Jeśliby
ktoś się pokusił o zebranie świadectw Bazylego91, świętych Grzegorzy92 i innych
świętych Ojców, rozciągnęłyby one dysputę do nieskończoności.
Mądry Cyryl powołuje się na świadectwa Pawła, nauczyciela całej ludzkości,
przeciw tym, którzy nie chcą uznać Świętej Dziewicy za Matkę Bożą (taki właśnie
tytuł nadał on swemu traktatowi); przyjrzyjcie się temu, co mówi: „Teraz nie
wypowiedział tego słowa, to znaczy Bogarodzica, lecz wszędzie sławił Chrystusa
jako Boga". I jeszcze: „Jeśliby nie wiedział, że Chrystus jest jednocześnie Bogiem
i Człowiekiem, nie dodawałby »według ciała«93; wypowiedź odnosi się oczywiście
do tego, kto jest nie tylko człowiekiem, lecz także kimś innym w swojej substancji". Tenże święty pisarz głosi w drugim anatematyzmacie te same myśli: „Jeśli
ktoś nie wyznaje, że Słowo zrodzone z Boga Ojca zjednoczyło się z ciałem w unii
hipostatycznej, że Chrystus stanowi jedność ze swym własnym ciałem, i że ta sama
osoba jest rzeczywiście Bogiem i Człowiekiem, niech będzie przeklęty!"94 I w piśmie poświęconym królowom mówi to samo: „Tak został nam obwieszczony jeden
Chrystus, ten sam, który jest zarazem Bogiem i Człowiekiem"95. Zresztą istnieje na
to mnóstwo innych dowodów. Jest rzeczą oczywistą [275a], że między tajemnicą
Chrystusa a przykładem z człowiekiem zachodzi nieskończenie wiele różnic; człowieka nie nazywa się określeniami części, z których się składa, natomiast Chrystusa określa się dokładnymi nazwami elementów, które się na Niego składają.
Lecz heretycy w swojej głupocie znowu wysuwają zarzuty wobec czwartego
Soboru96, że ogłosił on dekret, mimo iż takiego przedsięwzięcia, jak im się wydaje,
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w ogóle zakazał mu pierwszy Sobór Efeski97. A przecież, jeśliby - według ich
bredni - ten Sobór zabronił podejmowania jakiejkolwiek innej uchwały, to wydałby przede wszystkim wyrok potępiający samego siebie - w istocie uchwalił, formułując zasadę, to, czego nie przyjął żaden z poprzednich soborów: unia hipostatyczna, przedmiot jego uchwały, nie została określona przez wcześniejsze sobory.
Oczywiście tenże Sobór potępił również, jak bredzą heretycy, Konstantynopolitański Sobór stu pięćdziesięciu Ojców98, ponieważ rozprawił się on z duchoburcami99, po czym uzupełnił definicję przyjętą na Soborze Nicejskim100 i zespolił ją
z doktryną o Duchu Świętym. Jeśli bowiem zasady przyjęte poprzednio nie wymykają się krytyce, to ustalone później w tych samych kwestiach także nie mogą być
traktowane inaczej i podlegać innej ocenie. Tak oto głupota heretyków wprowadza we wszystko zamieszanie i wszystko wypacza. Rzeczywiście, Sobór Efeski
absolutnie zabronił ustalania takiej wykładni wiary, która stałaby w sprzeczności
z dogmatami przyjętymi na Soborze Nicejskim, ale zachowując dogmaty tego
Soboru w stanie nietkniętym Sobór Efeski miał za zadanie uzupełnić to, czego
wymagały okoliczności i co wynikało z samej istoty rzeczy. W tym postępowaniu
Kościoła widzi się przywiązanie do tradycji. Dlatego też jeszcze przed zwołaniem
soboru ekumenicznego św. Cyryl zebrał w Aleksandrii najznakomitszych kapłanów przebywających podówczas w tym mieście i ujął na piśmie wyznanie wiary,
które następnie posłał do Nestoriusza101.
Tak więc prawdziwa wiara uchodzi przed niesłusznymi napaściami, lecz herezja nie ma wstydu, ima się pośpiesznie innych zarzutów i powiada, że Sobór
Chalcedoński sprzeciwia się naukom Cyryla. W listach do Sukcensa i w innych
pismach Cyryl naucza, że Chrystus ma dwie natury, a Sobór usuwa taką formułę i w jej miejsce przyjmuje formułę dwóch nierozdzielnych natur. Tak oto
wysuwanie fałszywych oskarżeń jest dla heretyków o wiele ważniejsze od głoszenia prawdy. Istotnie, Sobór odtrącił Dioskura, jako człowieka skażonego poglądami Eutychesa, ponieważ dopuszczał on wyrażenie „ma dwie natury"
[275b], nie uznawał natomiast formuły ,,dwie natury". Sobór nie potępił jednak
samego wyrażenia „ma dwie natury", potępiał zaś użycie go w rozumieniu
Eutychesa i Dioskura.
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Dlatego właśnie, że posługiwał się formułą „dwie nierozdzielne natury" w ujęciu prawdziwej wiary, dodawał do niej „ma dwie natury". To, że Eutyches mówił
„ma dwie natury" nadając tej formule znaczenie bezbożne, jest rzeczą całkiem
oczywistą. Sobór bynajmniej nie odrzucił formuły drogiej dla Cyryla, odtrącił
natomiast bezbożność Eutychesa. Istotnie, kiedy Sobór Chalcedoński był w połowie swych prac, odczytano wyznanie wiary św. Flawiana, które ujęto na piśmie
tak: „Wyznajemy, że Chrystus ma dwie natury po przybraniu postaci człowieka;
wyznajemy jednego Chrystusa, jednego Syna w jednej hipostazie, w jednej Osobie"102. Sobór ogłosił, że myśli tak samo i że wie, iż taka sama była wiara Ojców.
Jakże więc Sobór, który tak się wypowiada, może wieść spór z Cyrylem czy
odtrącać ludzi, którzy głoszą, zgodnie z prawdziwą wiarą, formułę „ma dwie
natury"? Na tych wywodach biskup Eulogiusz kończy omawiany traktat, dołączając do niego napomnienie, skierowane ku odstępcom, by powrócili do wspólnoty Kościoła.
Następny traktat jest również skierowany przeciw oszczercom Soboru Chalcedońskiego. Zajmuje się ponownie przykładem z człowiekiem103, którym posłużył
się Cyryl w wykładni prawdziwej wiary. Herezja podaje ten przykład dla swego
bezbożnego celu, podaje go, by pouczać, że mówi się o jednej naturze tak w związku z Chrystusem, jak i w związku z człowiekiem. Tymczasem argumenty, które
odstępcy przytaczają w obronie herezji, stanowią raczej broń przeciwko niej, z czego nie zdają sobie oni sprawy. Heretycy utrzymują, że w wypadku różnorodnych
składników całość z nich złożona nie może mieć nazwy wywodzącej się od nazw jej
części składowych, lecz daje się określić przez nazwę sobie właściwą. Jeśli tak jest,
całość należy uznać za istotę mającą jedną naturę; w ten sposób heretycy ukuli
sofizmat. Uczeń Słowa, Eulogiusz, obalił ten bzdurny wywód, po czym wykazał
na podstawie świadectw zaczerpniętych z pism Ojców, że jedynego Pana, Jezusa
Chrystusa, nazywa się i Bogiem, i Człowiekiem za pomocą właściwych wyrazów,
zgodnie z rzeczywistością i prawdą. Tak więc, jeśli chodzi o byty, których całości
nie można określić nazwami jej części składowych, nie oznaczają one, że od nich
wywodzi się pojęcie jednej natury, natomiast nazwa całych bytów będąca nazwą
któregoś z jej składników pozwoli jednocześnie dostrzec jedną ich naturę.
Mądry pisarz, jakim jest Eutymiusz, przywołuje św. Cyryla, który sam wyjaśnia, dlaczego i w jakim znaczeniu [276a] posłużył się przykładem z człowiekiem.
Teodor z Mopsuestii104 gani ten przykład, jako niestosowny wobec tajemnicy
Chrystusa, na co Cyryl odpowiada w tak zwanym pierwszym Tomie następująco:
„Wiemy, że jest jeden i tan sam Chrystus zrodzony z Boga Ojca w boskości,
z kobiety - w ciele. Posłużyliśmy się tym przykładem jako środkiem przyjmując
wszędzie zjednoczenie natur wraz z jego niepodzielnością, odrzucając zarazem
myśl ich rozdzielenia"105.
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Słyszycie, w jakim celu Cyryl wprowadził ten przykład. Nie po to, abyście
w sposób niezwykły odkryli jedną naturę Chrystusa, lecz żeby za pomocą tego
przykładu pogrążyć w sromocie Teodora i Nestoriusza. Uznaje bowiem w zjednoczeniu natur ich nierozdzielność i nierozerwalność. A wy, opierając się na tym
przykładzie, czy moglibyście się odważyć na to, by nie nazwać Chrystusa słowami
we właściwym ich znaczeniu, mianowicie ani Bogiem, ani Człowiekiem, tylko
dlatego, że człowieka służącego tu za przykład nie nazywa się ściśle ani ciałem, ani
duszą, gdybyście jednocześnie chcieli go tak nazywać na tej podstawie, że Chrystusa w Jego niewysłowionym zjednoczeniu nazywa się wyrazami oznaczającymi
elementy, z których się składa? Tak więc, jeśli można powiedzieć, że człowiek ma
jedną naturę, to z tego logicznie nie wynika, że także Chrystus ma jedną naturę.
Dlatego natraficie na to, że również wspaniały Cyryl mówi, iż człowiek ma jedną
naturę, ale nie przyłapiecie go na tym, żeby mówił o jednej naturze Chrystusa.
Jeśli ktoś boi się mówić o dwóch naturach, by jednocześnie nie wprowadzać
pojęcia rozdziału, to niech mówi po prostu o dwóch naturach, lecz niech od razu
doda, że są nierozdzielne, po czym niech wyzna unię hipostatyczną Osoby i jedyną
hipostazę lub, jeśli ktoś woli, zamiast nich - jedną wcieloną naturę Słowa. Ktokolwiek bowiem tak się wypowiada, zgodnie z Cyrylem, wzorem dokładności językowej, nie może dać oszczercom powodu do zarzutu, że głosi naukę o rozdzielności
natur. Kiedy bowiem ludzie Wschodu mówili o dwóch naturach, inni z miejsca
ruszyli, by oskarżyć ich o dzielenie natur, pisał Cyryl do Akacjusza106. Kiedy po
wymówieniu „dwie natury" dodawali do formuły pojęcie nierozdzielności i wyznawali, że widzą w jednym i tym samym Chrystusie dwie natury, Cyryl wykazywał, że oskarżyciele są dziećmi diabła i że jest rzeczą niemożliwą, by ci, którzy
głoszą swoje wyznanie wiary zgodnie z przekonaniami ludzi Wschodu, wprowadzali myśl rozdzielania natur.
Popatrzcie, co także Atanazy wykłada w traktacie O wcieleniu Słowa, skierowanym przeciw ludziom zarażonym błędem Apolinarego! Kiedy Apolinary mówił
o [276b] pojęciu dwóch natur wyrażanym słowami „jedna i druga", nikt spośród
wyznawców prawdziwej wiary nie podejrzewał go, że wprowadza pojęcie rozdzielenia. On przecież powiada: „Lecz ten, który jest Bogiem z natury, zrodził się
jako człowiek, aby był jedyny i doskonały w jednej i drugiej naturze, Bóg i Człowiek we wszystkim"107. I Grzegorz Teolog mówi w dialogu apologetycznym: „Jest
to boskość, która się ukorzyła, ciało, które uległo wchłonięciu w nowy związek,
Bóg i Człowiek, obaj będący jednością powstałą z dwoistości, przez jedność stanowiący jedno i drugie"108. A także Cyryl w liście do Waleriana z Ikonion mówi: „A
więc, zgodnie z powszechnym wyznaniem, to, co pochodzi z ciała, jest ciałem, to
zaś, co się wywodzi z Boga, jest Bogiem, i dlatego Chrystus jest jednym i drugim"109. Tak samo jak formuła „Bóg i Człowiek" nie dzieli jedynego Chrystusa,
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tak też nie dzielą Go i formuły „obaj", „jeden i drugi" czy „dwaj", chyba że
w umyśle jakichś ludzi, którzy są ograniczeni i nie potrafią uzyskać plonu z dobrego zasiewu.
Znowu widzicie tu młodzieńczo pochopną herezję. Cyryl, powiada ona, potępił wyrażenie „dwie nierozdzielne natury", uważał je za sprzeczne z myślą
zawartą w formule „jedna natura wcielonego Słowa"; przecież z łatwością
zwalczał butę heretyków. I tu, i w innych miejscach autor wykazał w sposób
oczywisty, że „nierozdzielność" ma dwojakie znaczenie, jedno drogie Nestoriuszowi, drugie otoczone czcią przez wyznawców prawdziwej wiary, i tym różnią
się one od siebie: odrzuca się pojęcie „nierozdzielności" według zewnętrznego
połączenia, jako broń Nestoriusza, głosi się natomiast i wyjaśnia w sposób jasny
nierozdzielność, czyli unię hipostatyczną. Tak też, jeśli ktoś mówi „unia natur
w Chrystusie" i nie dołącza słowa „hipostatyczną", rzuca podejrzenie na to, co
powiedział; sprawa ma się zupełnie tak samo, gdy ktoś mówi o dwóch nierozdzielnych naturach bez dodania „zgodnie z hipostazą" - wówczas wzbudza
podobną nieufność; nie inaczej zresztą i ten, kto mówi, że Słowo Boże przyjęło
do siebie człowieka, i nie daje innego wyjaśnienia swojej wypowiedzi (można
bowiem ją przyjąć i w rozumieniu Nestoriusza, i w rozumieniu prawdziwej
wiary oraz dać słuchającym powód do zarzutu) - taki również naraża się na
oskarżenie.
Dlatego mądry rozjemca Cyryl mówi w Skarbcu, że Słowo Boże przyjęło do
siebie człowieka zrodzonego z Maryi, czyli swoją świątynię jako szatę powłóczystą110, a w listach do Sukcensa powiada: „Tak więc stał się człowiekiem, ale nie
przyjął postaci człowieka w taki sposób, w jaki wydaje się to Nestoriuszowi"111.
Widzicie tu subtelny, rzeczowy sąd pojednawczy. Cyryl zabierając głos w świętych, sprawach utrzymuje, że Chrystus przyjął postać człowieka oraz postać świątyni, i potępia Nestoriusza [277a], który powiedział, że Chrystus przyjął postać
człowieka. Wszystko to było zgodne z prawdziwą wiarą. Nestoriusz doszedł do
przekonania, że Chrystus przyjął postać człowieka z jego właściwościami, natomiast Cyryl głosił, że nie był to człowiek istniejący uprzednio, którego postać
przyjął Bóg, lecz że utworzył w sobie tego człowieka i, pozostając niewzruszonym
Bogiem, rzeczywiście stał się człowiekiem.
Postępując jednakowo mądrze św. Cyryl w liście do Sukcensa powiada, że
mówienie o dwóch naturach nierozdzielnych po zjednoczeniu bez dodawania
„według unii hipostatycznej" stoi w sprzeczności z sądem tych, którzy nauczają
o jednej wcielonej naturze Słowa. Formuła, wypowiedziana tu w połowie, nie jest
bowiem wystarczająco zbieżna i zgodna z myślą głoszących jedną naturę Słowa.
Jeśli zatem ktoś, kto powiedział o dwóch naturach nierozdzielnych, dodaje formułę „unia hipostatyczną", będzie mówił właściwie, zgodnie z prawdziwą wiarą
i znajdzie w Cyrylu kogoś, kto jest tego samego zdania.
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Posłuchajcie też, co mówi na końcu tego listu! „Słowo »nierozdzielne« - powiada - dodane do całej formuły jest, jak się wydaje, oznaką słusznej myśli; oni
jednak nie myślą tak samo"112. Jeśliby myśleli w ten sam sposób, wypowiadaliby
się zgodnie z prawdziwą wiarą i pozostawaliby w zgodzie z myślą Cyryla. Dla
niego bowiem wyraz „nierozdzielne" należy do języka ortodoksji wówczas, kiedy
występuje łącznie z formułą „unia hipostatyczna". Heretycy natomiast usuwają
nierozdzielność, ponieważ oddzielają ją od unii hipostatycznej. W ten sposób
Cyryl mógł potępić tych, którzy mówią o dwóch naturach nierozdzielnych i nie
uznają unii hipostatycznej, a więc przeciwstawiają się w istocie wyznawcom jednej
wcielonej natury Słowa Bożego. Lecz tych, którzy mówią o dwóch nierozdzielnych naturach i ponadto utrzymują, że ją wyznają w unii hipostatycznej, „nie
mogę - powie on - potępić, tak jak nie potępiałem ludzi Wschodu za to, że mówili
tak samo; nie mógłbym też powiedzieć, że myślą oni zupełnie inaczej niż ja ani że
zwalczają jedną wcieloną naturę Słowa".
Przyjrzyjcie się razem ze mną, dlaczego formuła „jedna wcielona natura Słowa", wyrażana w sposób prosty, nie uchroniła się przed atakami. Jedną wcieloną
naturę Słowa głoszą zarówno ci, którzy uważają, że przyjęte ciało było bez duszy,
jak i ci, którzy bluźnią mówiąc o zmieszaniu składników, czy jeszcze inni, którzy,
niespełna rozumu, przyjmują, że natura Słowa zanikła w ciele. Cyryl, nauczyciel
ścisłego wyrażania się, czuje jednakowy wstręt do każdej [277b] myśli heretyckiej
i poprzez formułę przedkładaną ogółowi mówi dobitnie, że natury połączone
w nierozerwalnym związku ze sobą, pozostają niezmieszane; wzmacnia on jeszcze
bardziej wiarygodność tej formuły nauczając, że naturę wcieloną ożywia dusza
rozumna i pojętna113. Dlatego właśnie ludzie Wschodu, o czym często była mowa,
nie głosili tej formuły, lecz stawiali na pierwszym miejscu formułę równorzędną
(twierdzili bowiem, że czczą dwie natury w unii hipostatycznej) i nie dodawali
wyrazu „nierozdzielne", a Cyryl uważał ich za wyznawców prawdziwej wiary,
chociaż nie pisali oni w sposób oczywisty wyrazu „hipostaza"; postępował tak
dlatego, że wyznawali oni, jak sami mówili, że jest to jeden i ten sam Chrystus,
zrodzony u schyłku czasów z Ojca przedwiecznego i Matki Bożej Maryi, i że czcili
tę samą Osobę jako Boga i jako Człowieka, a ponieważ wiedział, że ich słowa są
zgodne z formułą „unii hipostatycznej", wyraźnie poświadczył, że jest jednego
z nimi zdania.
Należy zatem wiedzieć, że nasi Ojcowie, którzy mówią o unii hipostatycznej,
uczą za pomocą tej formuły o zejściu się dwóch natur w nierozerwalnym związku;
natomiast niniejsza formuła wcale nie poucza, czy składniki, które się zeszły,
pozostały niezmieszane. Również mówienie o jednej wcielonej naturze Słowa prowadzi do niemal takiej samej myśli, lecz ułatwia wielu heretykom nagięcie formuły
do ich własnego celu. Tak że nie trzeba jej przyjmować wprost, lecz należy posługiwać się nią tak, jak to robi biegły w teologii Cyryl, to znaczy dodawać, że
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ciało ożywiała dusza rozumna i pojętna, oraz uznawać fakt, że składniki zjednoczenia nie uległy zmieszaniu.
Tak więc, mimo że żadna z obu formuł nie jest ścisła, obie wyrażają istnienie
jednej Osoby, natomiast nie wyrażają w sposób jasny tego, że składniki zjednoczenia pozostają niezmieszane. Z drugiej strony, ci, którzy nauczają o dwóch
nierozdzielnych naturach, wyraźnie mówią o fakcie niezmieszania, ale też nie
mówią jasno o jedności Osoby czy hipostazy; dlatego właśnie ludzie mówiący
o dwóch nierozdzielnych naturach powinni dodawać albo słowa „unia hipostatyczna", albo formułę „jedna wcielona natura Słowa", bądź też, że ta sama Osoba
jest i Bogiem, i Człowiekiem; bez jednego z wymienionych dodatków można
słusznie wykazać braki istniejące w podawanej formule. Po omówieniu tych i temu podobnych problemów autor rzucił hasło wzywające do zgody i na tym skończył niniejszy traktat.
Kolejny traktat podejmuje polemikę z ludźmi114, którzy sądzą, że potrafią
poddać pod ludzkie rozważania prawdziwą Bożą doktrynę chrześcijańską
[278a]. Jego autor rozprawia tu w duchu pobożności o sprawach boskich wykazując, że chrześcijanie cenią teologię wyżej niż jakiekolwiek abstrakcyjne wymysły czy umiejętności krasomówcze i sławią jej wzlot ku Bogu. Wyjaśnia, że co
do nas, różnice cech, które odróżniają nas, jednych od drugich, są wytłumaczone jasno, i że cechy właściwe dla jednej osoby nie mogą być tożsame z cechami
drugiej; natomiast w Trójcy Świętej właściwości osobowe pozostają nienaruszone i są w pewien szczególny sposób ze sobą związane przez ich niepodzielną
unię. Z powodu jednolitego działania Osób zachowują One w najwyższym
stopniu, także w istniejącym rozróżnieniu, boski niewysłowiony związek, który
je spaja, i dzięki któremu kontemplujący rozum postrzega Syna w Ojcu, Ojca
w Synu, Syna w Ojcu i Duchu, Ducha w Synu i Ojcu; związek ten jest pod
każdym względem najważniejszy i nie dopuszcza do żadnego podziału nierozdzielności na poszczególne cechy osobowe. Zresztą istnienie jest czymś innym
w najwyższej Trójcy Świętej, a czymś innym w nas. W Trójcy Świętej byt jest
ponad istnieniem, w nas właściwie go nie ma. Jak mógłby właściwie istnieć byt
wywodzący się z niebytu i zmierzający ze swej własnej natury do niebytu,
chociaż miłość Stwórcy obdarowała go tak, żeby trwał wiecznie i osiągnął
niezniszczalność? Dla nas więc Bóg jest jeden, rozważa się Go w Trójcy Świętej,
stanowi On źródło niepojętej mądrości i uświęcającej mocy. Stąd jeden jest Bóg
i Pan, i Król, On sam jest Ojcem mądrości dającej doskonałość i moc uświęcającą; Ojciec bowiem jest nierozdzielny od swej mądrości i mocy uświęcającej,
czczony w jednej naturze i nierozdzielny na Boga jednego i Boga drugiego, tak
jak to jest z nami; my dzielimy się i różnimy mając odrębne właściwości, nie
dzielone z kimś innym, i działając w sposób zróżnicowany, co całkowicie dzieli
nas jednych od drugich.
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M. Richard zwrócił uwagę, że Eulogiusz polemizuje tu z tryteistami (R. Henry Photius, Bibliotèque, t. V, s, 39 przyp. 1), którzy nie uznawali jedności trzech Osób Trójcy
Świętej. Poglądy tryteistów uzasadniał filozoficznie Jan Filopon (patrz Cod. 21 przyp. 1).
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Dlatego, jeśli chodzi o Bóstwo, nie można powiedzieć tak samo jak wtedy,
kiedy chodzi o nas, że „to" zajmuje miejsce przed „tamtym" czy że „tamto"
występuje na drugim lub trzecim miejscu przed „tym". Trójca jest bowiem rzeczywiście jednią, a jednia - Trójcą, nie dlatego, że jest jednią zawierającą Trójcę, i nie
dlatego, że Trójca rozdziela jednię, ponieważ jest Trójcą; nie pojmujemy przecież
jedności, jeśli chodzi o substancję Bożą, jak gdyby chodziło o stworzenia, u których nie można byłoby właściwie postrzegać jedności, że stanowi jedno. To, co
u nas nazywa się jednością, nie jest właściwie jednością, lecz czymś w rodzaju
jedności. Ta jedność stanowi jedno i nie stanowi jedna [278b], ponieważ nosi
miano jedna, a dzieli się na wiele części. Jeżeli zaś teologowie w wypadku natury
boskiej sławią jedność jako rozum, to postępują tak tylko z powodu pochodzenia
Słowa nie podlegającego cierpieniu. Prawdziwa wiara polega bowiem na umieszczaniu pojęcia boskości wyżej od natury rozumu. Istotnie, w układzie rozumu
postrzega się tożsamość i różnicę, ruch i spoczynek; te pojęcia nie występują
w ogóle w podwójnym znaczeniu, postrzega się bowiem w rozumie stan spoczynku z powodu tożsamości substancji, postrzega się też różnicę i ruch spowodowane
jego wewnętrzną siłą i energią; nie można przecież mówić tak samo o jednym
i tym samym dokonując porównania z innymi składnikami.
Stąd okazuje się, że rozum ludzki mimo swej jednolitej budowy, staje się z pojedynczego podwójny, kiedy myśli o sobie i kiedy sam poznaje siebie. Ta właściwość
rozumu ze wszystkim, co jest do niego podobne, różni się całkowicie od faktycznie
jednolitego rozumu właściwego dla szczęśliwej natury boskiej. Dlatego „jedno"
nie występuje w liczbie, czy to jako zasada liczby, czy jako wielkość, czy jako
składnik wielkości, ponieważ występuje ponad każdą jakością, każdą częścią i każdym złożeniem. Lecz jeśli ma się powiedzieć wprost, Bóstwo stanowi jedno
w swojej niezłożonej substancji, a nie jedno rozumiane pod trzema imionami, czy
podzielone na części, czy złożone z mnogich składników. To „jedno" nie da się ani
wyrazić, ani nazwać, ponieważ stanowi przyczynę siebie samego jako jedność, jest
sprawcą każdej jedności i jest bardziej proste od każdej jedności i każdej liczby,
stanowi bowiem rzeczywiście jedno, istniejące we wszystkim, jest poznawalne
ponad wszystko, jest sprawcą wszystkiego, co istnieje, znajduje się w jedni własnego bytu i jest ponad jakąkolwiek substancją. Bóg -jedność i jednia, Syn znany
w Ojcu i Ojciec znany w Synu, Duch Święty pochodzący od Ojca i mający pierwszą zasadę w Ojcu, przenikający za pośrednictwem Syna do stworzenia dla dobra
tych, którzy Go przyjmują; Jego narodziny nie stały się pomniejszeniem, a przyjścia nie pojmuje się jako wyniku rozdzielenia. Jeśliby bowiem ktoś dopuścił się
takiego błędu, to przyjmowałby, że zachodzi tu dalszy podział na tétrade, pentadę
i tak dalej do nieskończoności, zupełnie jak w mitach pogańskich Greków.
Bóstwo stanowi więc rzeczywiście jedność, która nie dopuszcza w stosunku do
siebie żadnego pomnażania się, ponieważ jest w stopniu najwyższym i prawdziwie
jednością, rozumianą w swej, jeśli można tak powiedzieć, naturalnej tożsamości.
Dlatego też jeśli przez hipostazy czy osoby, czy szczególne ich właściwości wyrażamy pojęcia dostępne naszemu rozumowi, chcąc je o tyle wytłumaczyć, o ile
potrafimy, nie dzielimy jedności, nie rozdzielamy jedni ani nie rozrywamy jej na
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części, lecz wyznając w jej Bóstwie prawieczną jedność [279a] wyznajemy ją równocześnie w trzech hipostazach. Nie poddajemy ludzkiemu rozumowaniu spraw
przekraczających nasz rozum i nie obrażamy się na to, co mimo stosowania
przebiegłych poszukiwań badawczych leży poza zasięgiem naszych możliwości.
Dlatego odtrącamy - jako wrogów prawdziwej wiary - tych, którzy wbrew temu
wszystkiemu rozdzielają niewysłowioną jedność lub sprowadzają triadę hipostaz
do nędznej monady.
Po omówieniu tych i temu podobnych kwestii autor zabiera głos przeciw ludziom, którzy w czczej gadaninie utrzymują, że hipostaza jest jedynie właściwością, i zamyka usta ich złej woli na podstawie licznych racji wywodzących się
z prawdziwej wiary. Jeśli bowiem hipostaza i właściwość są jednym i tym samym
i jeśli utrzymujemy, że hipostaza Słowa przybrała ludzką naturę, to konsekwencja
tego jest wiadoma, jest dobrze wiadoma - prowadzi do bluźnierstwa. Niechże taki
pogląd zostanie zrzucony w milczeniu na głowy tych, którzy nakazali jego głoszenie!
Jak zatem Duch, gdyby był właściwością, mógłby pochodzić od Ojca i jakże
Ojciec mógłby Go zesłać dla dobra stworzenia? Przecież każda hipostaza istot
istnieje w tychże istotach jako samych w sobie; natomiast właściwość jakże
mogłaby istnieć sama w sobie nie mając podstawy w przedmiocie, którego - jak to
się mówi - jest właściwością? I święty chór Ojców poucza, że Istota Boża
występuje w trzech hipostazach, nikt natomiast nie powiedział, że istnieje w trzech
właściwościach. Przeciwnie, w substancji i wokół substancji są widoczne jej
właściwości, żaden człowiek nie powiedziałby, że substancję widzi się we
właściwościach.
Jeśli również Teolog115 powiedział, że jedna natura istnieje w trzech cechach
szczególnych, to, po pierwsze, cecha szczególna i właściwość nie są tym samym, a
po drugie, jeśli Ojciec Kościoła nadużył tego wyrazu i posłużył się nim zamiast
słowa „hipostaza", to z tego powodu nikt nie będzie nauczał, że hipostaza znaczy
rzeczywiście tyle co cecha szczególna. I jeśli, według Bazylego i wielu Ojców,
cecha szczególna hipostazy stanowi jej cechę wyróżniającą, to nie ma nic
dziwnego w tym, że św. Grzegorz powiedział „w trzech cechach wyróżniających",
nie zaznaczając, że cecha wyróżniająca jest tym samym co i hipostaza, lecz nadał
hipostazie nazwę, która ją głównie wyróżnia, to znaczy nazwał jej cechy
wyróżniające, bo dodał: „pojętna", „doskonała", „istniejąca sama przez siebie" przymioty, których nikt przy zdrowym rozsądku nie zastosuje do określeń
właściwości. Poza tym, co już powiedziano, pierwszy święty Sobór ogłosił, że
hipostazy są współistotne; któż by natomiast mógł właściwości nazwać
współistotnymi, chyba że jest chory na umyśle. I jeśli znajdzie się ktoś, kto
ośmiela się [279b] uważać właściwości za współistotne, ponieważ często widać,
jak zbiegają się w tej samej substancji, to postępuje tak dlatego, że, nie zdając
sobie sprawy, nadaje współistotności inne znaczenie, zwłaszcza że są to elementy
różnorodne - mam na myśli jakość i ilość wszystkich innych składników, które nie
mogą się zejść łącznie w tej
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samej naturze, a które nowy prawodawca nakazuje pojmować i nazywać jednorodnymi i współistotnymi. W naszej substancji jasno dostrzega się jakość i ilość,
do czego się one odnoszą, i wszystko to, co je jednocześnie rozdziela jako odrębne
zasady, nie pozostające w żadnym związku ze sobą. Ta niedorzeczność sama daje
wiele argumentów na jej zbicie.
Jednak pieniacz nie potrafi zamilknąć nawet wówczas, gdy zbito jego argumenty. Niektórzy mówią, że hipostaza jest związkiem substancji z właściwością, co
oczywiście może wprowadzać pojęcie złożenia116; gdzież by zatem się podziała
cecha prostoty i niezłożoności Trójcy Bożej? Zwolennicy takiego poglądu powołują się tu nawet na Bazylego Wielkiego, głosiciela tej formuły, i nie chcą zrozumieć, że ten mądry człowiek nie określił ani nie opisał hipostazy, kiedy posłużył
się wyrazem „zjednoczenie"; usiłował natomiast zamknąć usta anomejowi117, który zamierzał utożsamić przedwieczność i substancję oraz sprowadzić różnicę zachodzącą między istotą stworzoną a nie mającą początku do pojęcia substancji,
aby jeśli chodzi o Ojca i Syna, dojść do pojęcia substancji nie tylko różnych, lecz
także sobie przeciwstawnych.
Z tego powodu Bazyli, który waży swoje słowa w sumieniu118, łączy podczas
dysputy z anomejem to, co jest indywidualne, z tym, co jest ogólne, wskazując, jak
rozumieć niezmieszaną i pełną prawdę. Rozum ludzki staje bezradny wówczas, gdy
ma zrozumieć w sposób prosty i jednoznaczny i jednocześnie zastosować pojęcia
jedności, prostoty i trzech hipostaz. Dlatego, poucza nauczyciel, przez dodawanie
właściwości rozum sam ustala własne pojęcie hipostaz, a ten sposób postępowania
jest mu pomocny w jego słabości i pozwala na zrozumienie tego, co jest niepojęte;
Bazyli jednak nigdy nie przekształcał w złożoność prostoty Bóstwa ani jakichkolwiek
w ogóle hipostaz boskich. Dlatego też dodawał, że jest rzeczą niemożliwą wyrobić
sobie własne pojęcie Ojca czy Syna, jeśli umysł nie wyćwiczy się w dodawaniu pojęć
właściwości; i to, co przedtem nazywał związkiem, teraz nazywa zsumowaniem.
I czyniąc swą wypowiedź bardziej jasną powiada: „Te sposoby ukazywania [280a]
cech szczególnych nie zaszkodzą sposobowi rozważania prostoty, w przeciwnym
razie wszystko, co się mówi o Bogu, wskazywałoby na to, że Bóg jest istotą złożoną".
Po omówieniu powyższych problemów znakomity Eulogiusz wysuwa inną sporną i dyskutowaną kwestię. Czyż więc, powiada, kiedy łączymy cechę charakterystyczną z całością, robimy to za cenę kłamstwa? Czy mówimy zgodnie z prawdą?
Jeśli popełniamy kłamstwo, to dlaczego wysuwamy naprzód wyrazy, których znaczenia nie można zrozumieć? Jeśli natomiast mówimy prawdę, to - Osoba Trójcy,
do której odnosimy tę wypowiedź, mogłaby również stanowić Istotę złożoną.
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Na tym polega wysunięta kwestia. Autor rozwiązuje ją za pomocą tego, co
powiedziałem przedtem. Będąc zbyt słabym, powiada, by poznać to, co rzeczywiście istnieje, rozum ludzki jest w jakimś stopniu zmuszony do posługiwania się
terminami złożonymi i do łączenia szczegółu z ogółem; jako taki nie może on
jednocześnie wyrazić prostego i zróżnicowanego charakteru hipostazy. Gdyby
bowiem rozum był w stanie wysłowić w prostym wyrazie to, co jest proste, nie
nadużywałby terminów złożonych. Lecz niepojętość substancji boskiej nie schodzi
się z ubogim słownictwem, ponieważ sam nauczyciel119 mówiąc o złożeniu sławił
często całkowitą prostotę Bóstwa i brak w Nim złożoności i niemal wołał na cały
głos, że dodawanie i łączenie terminów stanowią wsparcie, które wiedzie nas za
rękę ku zrozumieniu prawdy; mimo to nigdzie nie pozwolił sobie sprowadzić
prostoty natury i braku jej złożoności do pojęcia natury podwójnej i złożonej. Tak
więc sławimy rzeczywiście istniejącą, niewysłowioną i niepojętą jedność uważaną
równocześnie za Trójcę; pojmuje się ją z jednej strony jako Bóstwo dla nas nieuchwytne, przekraczające naszą wiedzę o Bogu, a z drugiej - w sposób dla nas
zrozumiały i dostępny dla naszej natury. Tak autor rozwiązał, jak mu się wydawało, tę kwestię.
Jeśli ktoś sądzi, że mimo to może powiedzieć, iż trudność istnieje od początku,
to niech sobie w tej kwestii uzmysłowi, że to, co mienimy niewyrażalnym, wypowiadamy za pomocą wyrazów; to, co jest niedostępne myślowo, zaznaczamy konturem myśli; to, co jest ponadczasowe, ujmujemy w kategorie pojęć i upływu
czasu; a to, co jest niezmienne i nieruchome, przedstawiamy za pomocą wyobrażeń zmiennych i ruchomych. To właśnie odczuwamy wznosząc się do poznania
boskości. Jeśli ktoś się odważy na tego rodzaju rozważania, będzie trafiał powyżej
lub poniżej sedna i przede wszystkim sam się rzuci w przepaść bezradności.
[280b] Św. Eulogiusz porusza inną kwestię, wynikającą z poprzedniej. Jeśli
hipostaza nie jest ani właściwością, ani związkiem substancji i właściwości, powiada, to czymże byłaby innym? I daje rozwiązanie mówiąc, że w Kościele nauczyliśmy się nazywać hipostaza jedną z Osób Trójcy. A więc, co to jest hipostaza? Jeśli
pytanie dotyczy istot stworzonych, nie jest zbyt trudno odpowiedzieć, dlatego że
pomyłka i błąd w tej materii nie pociągają za sobą wielkiej odpowiedzialności;
jeśli natomiast odnosi się do prostej i świętej Natury, nie ma żadnej innej pewnej
odpowiedzi, oprócz tej, jakiej udzielili przeniknięci duchem Bożym Ojcowie. Tak
więc nic nie stoi na przeszkodzie mówić słowami Pisma Świętego, że hipostaza
Syna jest wizerunkiem niewidzialnego Boga. W tym wizerunku ukazuje się w całej
pełni Ojciec. I jeśli odpowiemy, że Syn jest mądrością Ojca czy Jego Ducha, czy
mocą Ojca, będziemy w zgodzie ze świętymi słowami120. A ten, kto by zebrał tego
rodzaju wypowiedzi w Piśmie Świętym o hipostazie Ojca i Ducha i odpowiadał
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Św. Bazyli.
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nimi na stawiane pytania, dawałby odpowiedzi zgodnie z prawdziwą wiarą i byłby
wolny od napaści.
Można byłoby powiedzieć, wyjaśniając hipostazę Syna, że Syn jest Bogiem
zrodzonym z Boga w wieczności i poza cierpieniem. Tak samo ma się sprawa
z Duchem; jest On Bogiem pochodzącym odwiecznie z Boga i wypływającym
z Niego nieustannym strumieniem. Jeśli się chce wyjaśnić słowami hipostazę Ojca,
powie się, że jest Tym, z którego zrodziło się Słowo Boże i w procesie zrodzenia się
nie można wyobrazić sobie i dostrzec żadnego podziału i jakiegokolwiek cierpienia, albo, jeśli ktoś woli: Ojciec jest tym, z którego pochodzi Duch w sposób
niewysłowiony i niepojęty, bez zaznania cierpienia, istnieje odwiecznie wespół
z Ojcem, oraz powiedzieć można cokolwiek innego w tym rodzaju, co wypływa
z Pisma Świętego, czerpiącego z natchnienia Bożego, i skąd bije dla nas źródło
mądrości Ducha współdziałającej z naszą wolą. A przecież to, co wyżej powiedziano, nie jest całkowicie wolne od gry wyobraźni nasuwającej obraz złożenia, ale
ponieważ nie użyto wyrazu „złożenie", „zjednoczenie" i innych tego rodzaju
określeń, nie wydaje się, żeby czytelnik121 zaniepokoił się ani żeby był czymś
zaskoczony. Na tych wywodach kończy się też niniejszy traktat.
Ten sam święty człowiek pisze również do Domicjana122 (był on biskupem
Meliteny) wskazując, że nie ma nic niebezpiecznego w mówieniu o jednej wcielonej
naturze Słowa Bożego. Domicjan sądził, że św. Eulogiusz usprawiedliwia się z użycia tej formuły, ten natomiast broni jej za pomocą argumentów, którymi posługiwał
się wielokrotnie w poprzednich traktatach. [281 a] Pokazuje ludziom, którzy go
dobrze pojmują, że jest ona zgodna z prawdziwą wiarą i że wymawiający formułę
„jedyna wcielona natura Słowa" nie mówią przez to o jedynej naturze pochodzącej
z dwóch natur, rozumiejąc przez to, że dwa występujące tu składniki uległy zmieszaniu, lecz raczej chcą powiedzieć, że jednorodzony Syn Ojca połączył się z ciałem
w unii hipostatycznej i że jest On i Bogiem, i Człowiekiem, tak jak myślał Teolog:
„A Słowo stało się ciałem - powiada - i zamieszkało wśród nas"123. Po tych długich
wywodach przeprowadzonych we własnej obronie Eulogiusz stwierdza, że i Cyryl
myśli tak samo, zwłaszcza gdy mówi: „Gdybyśmy powiedzieli o jedynej naturze
Słowa, po czym zamilklibyśmy nie dodawszy »wcielone«, gdybyśmy więc o niej
mówili tak, jakby wykluczając w jakiś sposób tajemnicę wcielenia, to zapewne taka
wypowiedź nie byłaby niewiarygodna i przekonałaby heretyków, jeśliby udawali, że
zapytują, gdzie jest doskonałość w człowieczeństwie i jak istniała ludzka substancja;
a ponieważ doskonałość w człowieczeństwie i wykazanie naszej substancji prowadzą do wyrazu »wcielona«, niech przestaną opierać się na kiju trzcinowym"124.
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Właściwie: słuchacz (gr. akroates), to znaczy słuchający tych słów, patrz Cod. 1,
przyp. 1.
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Domicjan - patrz Cod. 65 [30a]; Eulogiusz zadedykował mu traktat poświęcony dziełu
św. Leona zatytułowanemu Tomos (Cod. 225 [240a]). Efrem skierował do niego list (Cod.
228 przyp. 29).
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Ewangelia według św. Jana 1,14.
124
Drugi list do Sukcensa, wyd. PG LXXXVII, kol. 244A; ACO I 6, s. 160,19-24.
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Tak więc niniejsza formuła wprowadziła pojęcie dwóch natur, które złączyła
niepodzielnie, jak głosi sarn Cyryl. Widać też, że często mówi on o jednej wcielonej naturze Słowa, lecz nie można by go przychwycić na tym, że mówi wprost
o jednej naturze Chrystusa. Czymże może być natura ludzka, jeśli nie ciałem
mającym pojętną duszę, jak mówi jeszcze w innych miejscach? Stąd też w Chrystusie zachował się każdy z obu elementów, które zeszły się w nierozdzielny związek. Jest więc rzeczą oczywistą, wynikającą z tego, co powiedziano, że ludzie,
mówiący zgodnie z prawdziwą wiarą, mówią, jak Cyryl, o jedynej wcielonej naturze Słowa i nie mają na względzie innego celu, niż żeby ktokolwiek wykazał im, że
taka właśnie formuła prowadzi w rezultacie do pojęcia dwóch natur całkowicie
nierozdzielnych w naszym Panu - Chrystusie. Kiedy zatem św. Cyryl powiada, że
w tej formule przyjmuje się zachowanie każdego z obu elementów połączonych
w niepodzielnym związku, to jakiego innego celu można by tu upatrywać, jeśli nie
głoszenia i uznania, że w Chrystusie-Zbawicielu zachowują się dwie natury i są
nierozdzielne? Jeszcze jaśniej mówi o tym Cyryl w drugim liście do Sukcensa.
Wyjaśnia w nim, jak rozumie formułę „jedyna wcielona natura Słowa", i powiada, że Syn jest z natury i w rzeczywistości Synem, chociażby przez to, że przyjął
ciało, które nie pozostawało bez duszy, lecz posiadało duszę pojętną, jest człowiekiem zrodzonym z kobiety; z kolei dodaje [281 b], że dlatego nie będzie rozdzielony na dwie osoby, czy na dwóch synów; nadal pozostanie jeden. Mówi nadto
i o tym, dlaczego nie jest pozbawiony ciała i nie pozostaje poza ciałem, dlaczego
ma jako swoje własne (oczywiście ciało) w nierozdzielnym związku.
W liście do...125 i w wielu innych pismach znajduje się te same nauki. Lecz
zwolennicy Sewera, którzy odrzucają uznanie różnicy zachodzącej między oboma
elementami po ich zjednoczeniu, od początku postępują złośliwie i bezbożnie.
Zestawiają terminy, które wyjaśniają różnicę natur, następnie, jak gdyby je odrzucali, wprowadzają formułę „jednej wcielonej natury Słowa". Prawdziwie wierzący tak nie postępuje. Przeciwnie, kiedy zgodnie z wiarą ortodoksyjną łączy tę
formułę z innymi, od razu unaocznia, że, także przez nią, zachowuje się nadal
każdy z obu elementów, które zeszły się w niepodzielnym związku, i zbija poglądy
heretyków wykazując, że formuła „jedna wcielona natura Słowa" nie oznacza
niczego innego niż niepodzielność unii hipostatycznej, podczas gdy obie natury
w każdym wypadku pozostają bez zmiany i są niezmieszane. Ta formuła naucza
też, że natury są nierozdzielne, podając do wiadomości ogółu różnicę, jaka zachodzi między składnikami, i mówi o jednej wcielonej naturze Słowa, aby przez to
głosić naukę, że to samo przedwieczne Słowo Ojca stało się Człowiekiem i przyoblekło ciało.
W ten i temu podobny sposób występował w obronie tej formuły. Wskazał, że
Sobór Chalcedoński jest tego samego zdania, i podał formułę do publicznej wiadomości; posłużył się wśród innych argumentów i tym, że Sobór potwierdził
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Uszkodzony po wyrazie „do..." (gr. pros...) tekst uzupełniony w rękopisie A drugą
ręką: „Sukcensa" (do Sukcensa), w rękopisie M: „ciebie" (do ciebie).
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wyznanie wiary, które mu odczytano, a napisał je własnoręcznie św. Flawian126.
Uwolnił on formułę od podejrzeń heretyckich i siebie samego od niesłusznych
domysłów, jakie snuł na jego temat Domicjan, sądząc, że Cyryl postępował inaczej i nie głosił tej formuły zgodnie ze swym wewnętrznym przekonaniem, lecz ze
względów taktycznych, aby za jej pomocą łatwiej doprowadzić słuchaczy do jedności i radykalnie usunąć wymyślone powody, które prowadzą do rozłamu z Kościołem powszechnym.
Autor kończy omawiany traktat po zgłębieniu powyższych kwestii zawartych
w liście i innych problemów, które omówił również w poprzednich pismach, kiedy
już okazał się czołowym obrońcą Soboru Chalcedońskiego127 oraz listu papieża
św. Leona, czemu dał wyraz w wielu publikacjach.
Ten sam święty autor pisze również do jakiegoś Krzysztofa, który, obdarzony
tytułem „przeświętego męża", prosił go o rozważenie różnych kwestii dotyczących [282a] Pisma Świętego. Pierwsze postawione pytanie to -jak trzeba rozumieć
słowa zawarte w Drugiej Księdze Królewskiej: „I pobudził Bóg Dawida, żeby
policzył swój naród"128, a następnie: ,,I oburzył się na niego, dlatego że go policzył"129? I daje odpowiedź mówiąc, że Pismo Święte często nazywa Bogiem, a także i Panem, nie tylko prawdziwego Boga, lecz także samego władcę zła130. W tym
znaczeniu mówi też Paweł: „... dla niewiernych, których umysły zaślepił bóg tego
świata..."131. A Zbawiciel powiada: „Nie możecie służyć dwom panom"132. Dlatego też w Pierwszej Księdze Kronik133 mówi się wprost, że to diabeł nakłonił
Dawida do spisu ludności. Jednak kopia rękopisu, jaką mamy u siebie, nie zawiera takiej treści jak ta, którą nam przesłałeś. Zawiera bowiem słowa: „I gniew Pana
znowu rozgorzał przeciw Jerozolimie i pobudził Dawida przeciw nim"134 itd.
- tak, jakby w tym miejscu nazywano „gniew Pana" gniewem zwanym w Księdze
Kronik „diabłem". A więc ten werset jest tak pomyślany lub taki, jak go napisa126

Patrz przyp. 50 i Cod. 17 przyp. 4.
Na tej podstawie H.G. Beck (s. 382) nazwał Eulogiusza einer der letzten Verteidiger
des Chalcedonense auf dem Stuhl von Alexandreia („jednym z ostatnich obrońców Soboru
Chalcedońskiego na tronie Aleksandrii").
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Pierwsza Księga Kronik 21,1.
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Tamże, 21,7.
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R. Henry (Photius, Bibliothèque, t. V, s. 205) zwraca uwagę na pomyłkę Eulogiusza.
Myli on cytaty z Pierwszej Księgi Kronik (21,1): „Powstał szatan przeciwko Izraelowi
i pobudził Dawida, żeby policzył Izraela" z cytatami z Drugiej Księgi Królewskiej (24,3):
„Jedynie z powodu gniewu Pana przyszło to na Judę..." i z Drugiej Księgi Samuela (24,1):
„Jeszcze raz Pan zapłonął gniewem przeciw Izraelitom. Pobudził przeciw nim Dawida słowami: Idź i policz Izraela i Judę". To spowodowało jego interpretację ho Theos przez ho
diabolos (szatan), opartą również na słowach z Pisma Świętego.
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Drugi List do Koryntian 4,4; „bóg tego świata" to szatan, por. „władca tego świata"
w Ewangelii według św. Jana 12,31: patrz też Ewangelia według św. Łukasza 4,6.
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łeś; sądzę, że wyjaśnienie jego nie budzi żadnych wątpliwości i że wyrazy „Pan"
i „Bóg" (o czym często była mowa) występują w Piśmie Świętym w znaczeniu
odwrotnym na określenie wroga. Nic, jak powiedziałem, nie stoi na przeszkodzie,
by potwierdzić to cytując inne miejsca. W prawodawstwie dotyczącym obchodzenia Paschy Pan nakazuje skropić krwią próg i odrzwia: ,,Aż do rana - powiada
- nie powinien nikt z was wychodzić przed drzwi swego domu. A gdy Pan będzie
przechodził, aby porazić Egipcjan, a zobaczy krew na progu i na odrzwiach, to
ominie Pan takie drzwi i nie pozwoli Niszczycielowi wejść do tych domów, aby
(was) zabijał"135. Jest bowiem rzeczą oczywistą, że inny jest Pan, o którym mówi,
że przyjdzie, aby porazić Egipcjan, a inny Pan, który nie pozwoli Niszczycielowi
wejść do domu Izraelitów i ich pozabijać.
Istnieje taka sama wypowiedź dotycząca Balaama136. Pismo Święte mówi, że
Bóg rozkazał mu odejść do ludzi, którzy go wezwali, i że Bóg zawrzał gniewem,
ponieważ on wyruszył do nich. Tu także, powiada autor, daje się do zrozumienia,
że Bóg, który wydał Balaamowi rozkaz, jest kimś innym niż ten, kto uniósł się
gniewem na niego; istotnie, ten, kto wydał Balaamowi rozkaz, nie rozgniewał się
na niego za to, że go wykonał, gdyż albo rozkazodawca nie powinien [282b] się
gniewać, albo gdyby miał się rozgniewać z powodu wyjazdu Balaama, nie powinien mu tego nakazać.
Tak właśnie Eulogiusz w pewnym stopniu rozwiązuje, jak mu się wydaje, podwójne znaczenie wyrazu „Pan". Moim zdaniem natomiast lepsze rozwiązanie
powyższej trudności daje zajmujący się tym problemem gruntownie137 Teodoret138
i inni święci pisarze. Teodoret powiada, że kiedy Dawid pomylił się w liczeniu
ludności, naród jego został ukarany nie dlatego, że ów dokonał tego liczenia, lecz
z tego powodu, że kiedy ojcobójca Absalom139 podniósł wrogą rękę na ojca, naród
poszedł jego śladem i zbuntował się przedkładając uzurpatora nad króla-pomazańca Bożego.
Po rozwiązaniu, jak sądzi, pierwszej trudności, autor rozwiązuje również i drugą, polegającą na tym, co następuje: jak trzeba rozumieć z jednej strony słowa
Apostoła „Chrystus mieszka w naszych sercach"140, z drugiej - słowa „... wy
wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa"141? Zachodzi wielka różnica między zamieszkaniem i przyobleczeniem się.
Pierwszy wyraz oznacza głębię, drugi - powierzchnię. Wyjaśniając znaczenie tej
135

Księga Wyjścia 12,22-23.
Por. Księga Liczb 22,20.
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W traktacie De quaestionibus ambiguis in Libros Regnorum et Paralipomena.
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Teodoret z Cyru - patrz Cod. 17 przyp. 4 oraz Cod. 29 przyp. 3.
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Absalom (hebr. Abszalom - „Ojciec jest pokojem") - trzeci syn Dawida i Maaki,
skłócony z ojcem, z czasem pojednał się z nim, zyskał przychylność ludu i uknuł spisek
przeciw ojcu; zginął zamordowany przez Joaba, dowódcę wojsk Dawida: Druga Księga
Samuela 13,1-19,9.
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Por. List do Efezjan 3,17.
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wypowiedzi mówi, że jest to tak, jakby ta sama osoba była królem i pasterzem;
istoty rozumne nazywają ją królem, nierozumne pasterzem. Różne wyrazy określają ją, zgodnie z potrzebą różnych istot zaznających od niej dobrodziejstw (nie
można bowiem mówić o niej, że króluje nad zwierzętami ani że pasie istoty rozumne). I rzeczywiście, mądrość Boża, jak mówi św. Paweł, mieszka w tych, nad
którymi panuje i którzy są „w Nim zakorzenieni i zbudowani"142. Ten, kto przyobleka się w Chrystusa, może wyzuć się z tego przyobleczenia. Dlatego mówimy
słusznie, że mieszka On w ludziach, którzy zapuścili w Nim korzenie, dla pozostałych natomiast przez niewysłowioną miłość do nich staje się odzieniem. Daje
im okrycie, aby ci, o ile zwrócą się do Niego, nie byli nękani wiatrem Północy,
silnym i zimnym, dmącym nieszczęściami, które niosą ze sobą śmierć dla duszy:
„Od północy bowiem rozgorzeją nieszczęścia"143. Po rozwiązaniu w omawianym
liście obu powyższych kwestii autor kończy i prosi o modlitwy.
Tenże Eulogiusz rozprawia jeszcze w dziewiątym traktacie144 na temat życia
klasztornego, wynosi je w pochwałach i wyjaśnia, kim właściwie jest mnich. Powiada, że on sam również prowadzi życie według reguły monastycznej. Zachęca
zwolenników mniszego życia do przestrzegania celibatu i zjednoczenia się [283a]
z Kościołem. Ci, do których kieruje tę zachętę, stanowią niewielkie, rozproszone
grupy sekty Sewera145. Odsłania im i ukazuje, jak poglądy ich przywódców są
sprzeczne same w sobie i między sobą i nigdy nie były ustalone ani trwałe. Nakłania ich, żeby wydobyli się z tej niedorzeczności i zwrócili oczy ku wspólnocie
Kościoła. Porównuje jednych, którzy mówią, że różnice natur zachowują się po
ich zjednoczeniu, zgodnie z nauką Sewera, z drugimi, utrzymującymi, że wcale się
nie zachowują. Tak głosi zwłaszcza Tymoteusz146 w różnych pismach, łącznie
z tymi, w których prowadzi spór ze św. Leonem147.
Nie tylko sam nie pozwala mówić o zachowaniu się dwóch natur, lecz również
oskarża o herezję tych, którzy nauczają, że różnica natur istnieje nadal po ich
zjednoczeniu; Sewer też utrzymuje, że różnice zachowały się, nie uznaje jednak ich
objawów, które pozwolą na stwierdzenie różnicy; ale nie wszędzie tego naucza,
jest bowiem w poglądach niestały, a w stosunku do wiary zajmuje wiele stanowisk; w niektórych swoich pracach przyznaje, że te objawy istnieją.
Tak więc członkowie tej sekty, obcej wierze, pozostają w sprzeczności nie tylko
między sobą, lecz także z sobą samymi. W dalszym ciągu autor namawia odstępców, by powrócili do zasad prawdziwej wiary; przy sposobności wzmiankuje, że
to właśnie Marcjan148 zwołał Sobór w Chalcedonie, a gdy rozstał się z życiem,
142
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Por. Księga Jeremiasza 6,1.
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władzę nad Cesarstwem przejął Leon149. Biskupi egipscy opuścili obrady świętego
Synodu i spowodowali zamieszanie w całej ekumenie rozpowszechniając bezbożne i kłamliwe wieści, że Sobór odtrącił Cyryla, a zaaprobował Nestoriusza. W celu
uśmierzenia tej bzdurnej wrzawy Leon kazał rozesłać po całym świecie uchwały
i akta Soboru Chalcedońskiego wraz z encykliką nakazującą każdemu biskupowi
i kapłanowi, a także tym wszystkim, którzy jaśnieli pełnią blasku w życiu klasztornym, by złożyli na piśmie swoje wyznanie wiary. Około tysiąca sześciuset biskupów wykonało ten nakaz i żaden z nich nie wyraził innego zdania oprócz
Amfilochiusza z Syde150, który w niedługim czasie również zgodził się na pisemne
wyznanie wiary. Wraz z nimi wyznanie wiary złożyli i wielki Szymon wiodący
wspaniałe, anielskie życie słupnika151, i Baradat152, i inni, którzy starali się prowadzić ten sam wzniosły tryb życia. Po przedstawieniu powyższych wydarzeń i wykazaniu, że jest rzeczą słuszną rzucić klątwę na Sewera [283b], Eulogiusz kończy
swój dyskurs.
Kolejny traktat nosi ten sam tytuł; zawiera napomnienia skierowane ku tym,
którzy odłączyli się od Kościoła, zachęca ich do porzucenia sporów, usunięcia
różnic dzielących heretyków i do zwrócenia się ku prawdziwej wierze Kościoła.
Mówi, skąd się wziął podział herezji na niezliczone sekty i odgałęzienia.
Herezja wymaga od dzieci Kościoła, żeby jeśli mówią o dwóch naturach,
zgadzali się na mówienie o dwóch hipostazach, a ponieważ mówią o jednej
hipostazie Chrystusa, żeby nauczali, że jest w Nim również jedna natura;
dotychczas jednak herezja nie uzyskała żadnego rozwiązania w tej kwestii
będącej przedmiotem jej dociekań. Kościół ze swej strony stawia pytanie,
dlaczego herezja wysuwa tę kwestię. Czyżby sądziła, że natura i hipostaza są
jednym i tym samym i że z tego powodu ci, którzy mówią o dwóch naturach,
nauczają także o istnieniu dwóch hipostaz, a mówiący o jednej hipostazie
wyznają również jedną naturę? Taki jest początek ich poróżnienia. Wybucha
wielka nieubłagana wojna wśród heretyków o to, czy natura i hipostaza są
jednym i tym samym. My, ponieważ mówimy o jednej naturze w Trójcy,
musimy też koniecznie wyznawać jedną hipostazę, czy też, jeśli uznajemy, że są
trzy osoby, to musimy również naturę dzielić na troje. Stąd właśnie heretycy
wyobrazili sobie, że co innego znaczy natura, a co innego substancja, i podzielili naturę na naturę ogólną i na natury poszczególne. Sewer pisał do
gramatyka Sergiusza: „Chcielibyśmy mówić, że Chrystus jest jedną substancją,
aby nie kwestionować różnicy istniejącej między Jego składnikami. Jedna
bowiem raz na zawsze substancja jest jedna, albo też, gdyby była jakością, to
w jaki sposób istniałaby jeszcze różnica substancji w dwóch naturach, z któ149
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rych powstał Chrystus. Jeśli bowiem substancja i jakość stanowią jedno, to znika
również jakakolwiek różnica"153.
Tymczasem podstawy, które pozwalają Sewerowi odrzucić istnienie jednej substancji, są takie same, jak te, które — chce tego, czy nie chce - nie dają mu
podstawy do mówienia o jednej naturze w Chrystusie. Istnieją ludzie przyjmujący
bez obawy, że natura, substancja i byt znaczą to samo, i nie boją się mówić
o trzech substancjach w Trójcy Świętej, przez co, jeśli nie dosłownie, to przynajmniej w zamyśle, nauczają o istnieniu trzech bogów i trojga bóstw. I jedni są
potępieni, ponieważ mówią rzeczy potworne o trzech substancjach w [284a] Trójcy, i drudzy - ponieważ nie wierzą, że Bóg Ojciec, Syn czy Duch Święty są
rzeczywiście Bogiem. Tamci pierwsi mogliby być tymi, którzy nauczają, że same
cechy charakterystyczne są hipostazami.
Co więcej, podział i rozdzielenie występują u nich w związku z wieloma innymi
tego rodzaju kwestiami, jak gdyby występowały w związku z różnicą natur, które
połączyły się w Chrystusie. Jedni doszli do tego, że wyobrażają sobie, iż różnica
natur nie zachowała się po ich zjednoczeniu, inni uznają, że ta różnica pozostała
nienaruszona. Ci dzielą się na dwa odłamy: jedni uznają, że różnica zachowała się,
lecz nie chcą uznać, że zachowały się składniki sprawiające tę różnicę; drudzy,
powodowani logiką, z konieczności często się zgadzają, że oba składniki istnieją
(jest to inny sposób bredzenia i inny rodzaj szaleństwa), ale w ogóle nie znoszą
mówienia, że są natury dwie, ponieważ wyraz „dwie", powiadają, w jakiejś mierze
zakłada istnienie różnych składników w tychże naturach. Po krótkim przedstawieniu tych i temu podobnych kwestii i po dłuższym napominaniu autor kończy
niniejszy traktat.
Napisał też inny traktat, przeciw agnoetom154. Mówi, że to jacyś mnisi z pustym
w pobliżu Jerozolimy rozpowszechnili tę doktrynę i oskarżyli Pana naszego Jezusa Chrystusa o niewiedzę, na podstawie słów, które On sam wypowiedział:
„Gdzieście położyli Łazarza?"155 i „Nikt nie zna owej godziny i dnia, nawet
Syn"156 oraz na podstawie innych tego rodzaju wypowiedzi.
Tymczasem św. Eulogiusz twierdził stanowczo, że zarówno jako człowiek,
a tym bardziej jako Bóg, Pan nasz Jezus Chrystus znał i miejsce grobowca Łazarza, i ostatni dzień. Jego człowieczeństwo złączone w jednej hipostazie z niedostępną i substancjonalną mądrością nie mogło nie wiedzieć czegokolwiek, co dotyczyło teraźniejszości czy przyszłości, i nie może być kłamstwa w Jego słowach:
„Wszystko, co ma Ojciec, jest moje"157, chyba że ci ludzie, ważący się na wszystko,
153

Cytat nie zidentyfikowany.
Agnoeci (gr. agnoéô - nie wiem, agnoia - niewiedza) - sekta monofizytów założona
przez diakona Temistiusza z Aleksandrii (patrz Cod. 108 przyp. 1, 3). Agnoeci, opierając się
między innymi na Ewangelii według św. Mateusza 24,36 i Ewangelii według św. Marka
13,32, nie uznawali wszechwiedzy Chrystusa; por. EK I, kol. 181; Beck, s. 290, 391.
155
Ewangelia według św. Jana 11,33.
156
Ewangelia według św. Marka 13,32; Ewangelia według św. Mateusza 24,36.
157
Ewangelia według św. Jana 16,15.
154
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stan niewiedzy przypisują także Ojcu. Tak więc kiedy Zbawiciel powiedział:
„Gdzieście położyli Łazarza"158?, zrobił to w tym celu, aby zwrócić uwagę obecnych tam Żydów i przywołać im to na pamięć. Nie były to jedyne słowa, były
również inne i inne czyny, których dokonał, jak na przykład, kiedy powiedział:
„Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić!"159 Postąpił tak w tym celu, aby to, co
usłyszeli, co zobaczyli na własne oczy, dzięki świadectwu ich oczu, stało się
przedmiotem bezspornej wiary i wraziło się w ich pamięć w sposób niezatarty.
Autor mówi nadto, że w opowiadaniach o Chrystusie jedne mają znaczenie
przenośne, inne - znaczenie rzeczywiste. W znaczeniu przenośnym mówi się, że
dla nas stał się grzechem160 [284b] i przekleństwem161 (przecież nie stał się tym
w rzeczywistości, lecz jak głowa czyni swoje dla całego ciała, tak On bierze na
siebie to, co się dzieje z Jego ciałem); w znaczeniu dosłownym mówi się, że stał
się człowiekiem, odczuwał głód i miał pragnienie i temu podobne rzeczy. Tak że
jeśli ktoś chciałby powiedzieć, że Chrystus doświadczył nieznajomości rzeczy
w znaczeniu przenośnym z uwagi na to, że nie było wolne od niewiedzy Jego ciało
czy Jego natura ludzka, której jest głową, przypuszczalnie nie rozminąłby się
z prawdą, lecz przecież nie wierzyłby, że Chrystus nie zna mądrości Ojca. Lecz
jeśli słowa: „Gdzieście go położyli?" skłaniają nieuków do zarzucenia Chrystusowi braku wiedzy, to dlaczego nie mieliby oni wysunąć również przeciw Ojcu tego
samego zarzutu na tej podstawie, że wypytuje On Adama i mówi do niego:
„Gdzie jesteś?"162 i pyta bratobójcę: „Gdzie jest brat twój, Abel?"163 I dalej: „Skarga na Sodomę i Gomorę głośno się rozlega, bo występki ich mieszkańców są
bardzo ciężkie. Chciałbym więc tam pójść i zobaczyć, czy postępują tak, jak głosi
oskarżenie..., czy nie; dowiem się"164. Jezus zapytuje także ducha nieczystego:
„Jak ci na imię?", a on odpowiada Mu: „Na imię mi »Legion«, bo nas jest
wielu"165. I jeszcze mówi Pan nasz do niewidomych: „Cóż chcecie, żebym wam
uczynił?"166
I jakże nie jest rzeczą oczywistą to, że powyższe pytania nie były związane
z brakiem wiedzy? Chrystus pytał samego ducha nieczystego o liczbę duchów
nieczystych mieszkających w opętanym, chcąc pouczyć uczniów, aby pojęli, że
jest On już silniejszy od mnogości licznych duchów nieczystych, i aby wzbudzić
w nich ufność i odwagę do stąpania po wężach i skorpionach i po całej potędze
przeciwnika167. Natomiast niewidomych pytał, by skłonić ich do wyrażenia
prośby, gdyż
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Tamże, 11,33.
Tamże, 11,44.
160
Por. Drugi List do Koryntian 5,21.
161
Por. List do Galatów 3,13.
162
Księga Rodzaju 3,9.
163
Tamże, 4,9.
164
Tamże, 18,20-21.
165
Ewangelia według św. Marka 5,9.
166
Ewangelia według św. Mateusza 20,32.
167
Por. Ewangelia według św. Łukasza 10,19; Księga Psalmów 91(90),13.
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o tyle mamy świadomość wyświadczonego nam dobrodziejstwa, o ile otrzymujemy pomoc w wyniku naszej prośby.
Jeśli chodzi o słowa o ostatnim dniu, że nikt poza Ojcem nie zna go - ani
Aniołowie, ani Syn, to zostały one powiedziane, jak twierdzą niektórzy, w tym
celu, aby uczniowie myśleli, że ostatni dzień nadchodzi, i żeby całe swoje życie
wiedli w bezustannej czujności. Nic nie stoi na przeszkodzie, by przyjmować
względne znaczenie takich słów, jak na przykład: „Ty znasz moją głupotę"168
i „Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?"169. Są i tacy, którzy mówią, że
Chrystus nie znał ostatniego dnia, aby pokazać i ujawnić przyjętą przez siebie
cechę właściwą ludzkiej naturze, a nie dlatego, że sam - jako Bóg - go nie znał
(przenigdy! Tylko pod wpływem zuchwalstwa wiodącego do zguby można mówić o braku w Nim wiedzy [285a] tak w tym, co dotyczy Jego bóstwa, jak
i w tym, co się odnosi do Jego człowieczeństwa); lecz - jak powiada św. Cyryl170
- w nieporadnych myślach czy wyobrażeniach umysłu dokonujemy rozróżnień
drogą medytacji i dostrzegamy wyróżniające cechy każdej z obu natur lub - jak
mówi Grzegorz Teolog - kiedy natury ulegają rozróżnieniu w naszych myślach,
to jednocześnie ulegają rozróżnieniu ich nazwy171, co stanowi cechę właściwą dla
prostego człowieczeństwa, mianowicie niewiedzę i o niej można by myśleć
w związku z człowieczeństwem Chrystusa jako zwykłym człowieczeństwem172.
Wyjaśnił to Grzegorz Teolog mówiąc: „Wie jako Bóg, nie wie jako człowiek,
jeśli już ktoś chce rozdzielać to, co się wydaje, od tego, co się ogarnęło rozumem"173.
Po tej wypowiedzi Eulogiusz dodaje, że chociaż niektórzy Ojcowie uznawali
niewiedzę za cechę człowieczeństwa Zbawiciela, to jednak nie ogłosili tego jako
reguły wiary, ponieważ przyjęli ten pogląd w celu przeciwstawienia się
szaleństwu arian, którzy wszystkie cechy ludzkie przenosili na boskość Syna
jednorodzonego, aby móc przedstawić prawieczne Słowo Boże jako istotę
stworzoną. Ojcowie uważali, że było rzeczą bardziej wskazaną odnieść te cechy
do człowieczeństwa Chrystusa niż zezwalać arianom na przypisywanie ich Jego
Bóstwu. Jeśliby ktoś chciał powiedzieć, że Ojcowie mówili to w znaczeniu
przenośnym, zająłby stanowisko zupełnie zgodne z prawdziwą wiarą. Na
rozważeniu powyższych kwestii kończy autor niniejszy traktat.
Księga zawiera na końcu traktat noszący tytuł Orzeczenie wydane przeciw Samarytanom. Treść jego jest następująca. Plemię Samarytan dzieliło się na wrogie
sobie stronnictwa, które zwalczały się wzajemnie i stały murem na różnych stanowiskach. Jedni wierzyli, że Jezus, syn Nawego, był tą osobą, o której Mojżesz
powiedział: „Pan, Bóg twój, wzbudzi ci proroka spośród braci twoich, podobnego
168

Księga Psalmów 69(68),6.
Ewangelia według św. Mateusza 27,46; Księga Psalmów 22(21), 2.
170
W Drugim liście do Sukcensa, wyd. PG LXXVII, kol. 245 AB; patrz Cod. 229 [249b].
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Por. Grzegorz z Nazjanzu List 30, wyd. PG XXXVI, kol. 1138.
172
Por. św. Cyryl, Skarbiec, wyd. PG LXXV, kol. 369A.
173
Grzegorz z Nazjanzu List 30, wyd. PG XXXVI, kol. 124B.
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do mnie"174, drudzy odrzucali to i głosili, że był nią pewien człowiek o imieniu
Dostes czy Dozyteusz175 z pochodzenia Samarytanin, żyjący w czasach Szymona
Maga176. Ci, którzy opowiadali te niedorzeczności, utrzymywali, że to on właśnie
zapowiedział proroka, nosili jego imię i nazywali się dozytenianami. Ten człowiek
ubliżył prorokom Boga, znieważył zwłaszcza Judę177, jednego z dwunastu patriarchów, nie biorąc pod uwagę niezliczonych pochwał, jakich nie szczędzi mu się
w pismach Mojżeszowych. Zelżył i ośmieszył wszystkie wzmiankowane osoby.
Przywłaszczał [285b] sobie wszystko, słowa Proroka i wszystkie przymioty boskości. Sfałszował Ośmioksiąg Mojżeszowy przez dodanie różnych niezliczonych
i nieautentycznych wstawek, ułożył i pozostawił swoim zwolennikom jakieś inne
niedorzeczne i osobliwe pisma178, sprzeczne z ustawodawstwem powstałym z natchnienia Ducha. Kwestionował prawdziwość Zmartwychwstania179.
Tak więc stronnictwa były podzielone na tle przeciwstawnych sobie i bluźnierczych poglądów. Wydawały one pamflety, każde w obronie własnego poglądu
i atakujące przeciwnika i głosiły wyższość własnego proroka. Św. Eulogiusz zasiadł jako ich sędzia wraz z synodem, w którego skład wchodzili znani biskupi
i ludzie piastujący wysokie godności. W tym czasie tron rzymski zajmował Maurycjusz180 i był w siódmym roku sprawowania rządów cesarskich. Św. Eulogiusz
poddał pod dyskusję poglądy obu stronnictw i przekonał je, że i jedno, i drugie
dzieli długa droga do prawdy. Wykazał im na podstawie wersetów z Pisma Świętego, że osoba zapowiedziana przez Proroków to Pan nasz, Jezus Chrystus, Bóg
prawdziwy, i że zeszli oni na bezdroża popadając w duży i bardzo ciężki błąd
- jedni dlatego, że mówili bez żadnych podstaw o Jezusie synu Nawego jako
o zapowiedzianym proroku, drudzy z tego powodu, że opowiadali niestworzone
rzeczy o Dostesie czy Dozyteuszu jako o tymże proroku. Na tym zamknął obrady
174

Księga Powtórzonego Prawa 18,15.
Dozyteusz (gr. Dositheos, Dosthes, hebr. Dostai) - herezjarcha z I w. po Chr., twórca
sekty religijnej w Samaru, której członkowie, dozyteanie, uznawali jedynie Pięcioksiąg
i opierając się na Księdze Powtórzonego Prawa 18,5 i Księdze Liczb 24,17 widzieli w Dozyteuszu mesjasza i proroka. Sekta dozyteanów przetrwała w Egipcie do schyłku VI w.,
w Samarii - do początku VII w.; por. EK III, kol. 179; J. Daniélou, H. I. Marrou Historia
Kościoła, Warszawa 1984, t. I, s. 32-33.
176
Szymon (Symeon) Mag - według tradycji uczeń Dozyteusza, pochodził z Samarii,
chciał za pieniądze nabyć od Apostołów władzę przekazywania wiernym Ducha Świętego
(stąd: symonia), por. Dzieje Apostolskie 8,9-24.
177
Syna Jakuba i Lei (Księga Rodzaju 29,35; 35,23), patriarchę i ojca plemienia (Tamże,
49,8-12; Księga Powtórzonego Prawa 33,7).
178
Tzw. Księgi Dozyteusza; są to zapewne pisma jego uczniów opublikowane pod imieniem mistrza (por. Orygenes Komentarz do Ewangelii według św. Jana XIII 27; patrz SWP,
s. 305; Goetz (w:) R.E. t. V (1905), kol. 1606 n.
179
Patrz dalej [287b].
180
Cesarz Maurycjusz - patrz Cod. 29 przyp. 4. W rękopisach występuje cesarz Marcjan
(gr. Markianos), który panował w latach 450—475, a więc żył przed Eulogiuszem. Lekcja:
Maurycjusz (gr. Maurikios) jest poprawką Fabriciusa.
175
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synodu. Protokół z przebiegu obrad i dekret, podane„do wiadomości, zaginęły
wraz ze śmiercią Eulogiusza. Do naszych rąk dotarła tylko trzecia księga181.
W tej księdze autor spieszy z udowodnieniem za pomocą świadectw Mojżeszowych faktu zmartwychwstania i powiada tak: „Gdyby fakt zmartwychwstania nie
był bezsprzecznie prawdziwy, to jak Bóg mógłby powiedzieć do Abrahama: »Ale
ty odejdziesz do twych przodków w pokoju, w późnej starości zejdziesz do grobu«"?182 Jakże więc i do kogo ma odejść, jeśli ani on sam, ani inni, do których ma
odejść, mieliby już w ogóle nie istnieć? I dlaczego, nieco dalej, wyrocznia boska
rzecze do niego: „wydał ducha i umarł w późnej szczęśliwej starości, syt życia,
i połączył się ze swoim ludem"?183 Co znaczy połączenie się tego, co nie istnieje?
Jak to, co istnieje, łączy się z tym, czego nie ma? I dlaczego wyrocznia mówi
o Jakubie: „Gdy zaś wszyscy jego synowie i wszystkie córki zeszli się i usiłowali go
pocieszyć, on nie chciał pocieszeń mówiąc: »Odejdę w smutku do syna mojego
[286a] do Hadesu«"?184 Jak można było wymyślić zejście do czegoś, co nie istnieje?
Jak też zszedłby do syna, który według czczego bluźnierstwa Dozyteusza nie mógł
istnieć odtąd nigdy i nigdzie?
A dalej, kiedy Jakub pobłogosławiwszy syna, powiada: „Ja idę połączyć się
z mym ludem"185. Przecież gdyby wiedział, że jego istnienie kończy się wraz z kresem życia na ziemi, to jak mógłby mówić, że on, który nie istnieje, idzie, by
połączyć się ze swoim ludem, którego nigdzie nie ma? Popatrzcie, co sam Pan
i Bóg wszechrzeczy powiada do Mojżesza, kiedy rozkazuje mu wejść na szczyt
góry Nebo186, aby ukazać ziemię, jaką zamierza dać w posiadanie Izraelowi: „I
ujrzysz ją, a następnie i ty połączysz się z ludem twoim, jak połączył się Aaron,
brat twój"187.
A taka wypowiedź -jak nie mogłaby kogoś zaniepokoić, kiedy sam Bóg mówi
dobitnie: „Jam jest Bóg Abrahama i Bóg Izaaka, i Bóg Jakuba"?188 Jakże prawdziwy Bóg byłby Bogiem tych, którzy nie będą nadal istnieć, lecz zostaną unicestwieni i sprowadzeni do niebytu? Po co miałby założyć na Wschodzie rajski ogród
Edenu i umieścić w nim człowieka, którego stworzył189, jeśli wiedział, że wkrótce
dopuści się on grzechu, będzie usunięty z tego miejsca i nikt spośród ludzi nie
zamieszka w nim ponownie? Jeśli bowiem ci, co przeżyli życie zgodnie z wiarą
181

R. Henry przypuszcza, że Focjusz mówi o trzeciej księdze dzieła Eulogiusza poświęconego zwalczaniu herezji Dozyteusza (Photius, Bibliothèque, t. V, s. 62 przyp. 1).
182
Księga Rodzaju 15,15.
183
Tamże, 25,8.
184
Tamże, 37,35. Hades w greckiej Biblii jest przekładem hebr. Szeolu (przekład Cz.
Jakubca) - krainy wszystkich umarłych.
185
Por. tamże, 49,29.
186
Nebo - góra w pn.-zach. części wyżyny Moabu (lub szczyt pasma gór Pisga) wznosząca się naprzeciw Jerycha, z której Mojżesz oglądał Ziemię Obiecaną (Księga Powtórzonego
Prawa 32,49; 34,1).
187
Por. Księga Powtórzonego Prawa 32,50.
188
Por. Księga Rodzaju 28,13.
189
Por. tamże, 2,8.
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świętą, jak i ludzie, którzy postępowali bezbożnie, obracają się w nicość po swym
ziemskim bytowaniu i jeśli już nie ma nikogo, kto by mógł dostać się do Raju
i zaznawać w nim świętej radości, to dlaczego według takiej niemądrej i bezbożnej
koncepcji nie ujawniono, że człowiek został stworzony na próżno, i dlaczego to
znieważenie człowieka nie byłoby jednocześnie zniewagą rzuconą na Stwórcę
świata i oskarżeniem Go o to, że postąpił tak, jak by mógł postąpić pierwszy
lepszy człowiek?
W ten sposób, za pomocą słów z Pisma Świętego, autor obalił bezbożną naukę
o zmartwychwstaniu głoszoną przez Dozyteusza i udowodnił, że świat jest zniszczalny (ów Dozyteusz nauczał, że dusza ulega zniszczeniu, a świat jest niezniszczalny), i Bóg stworzył naturę Aniołów (ów gaduła uważał, że ona nie istnieje) i że
plemię złych duchów powstało i istnieje nadal (dozyteanie złymi duchami nazywali - idole; innego rodzaju złych duchów nie uznawali); wykazał Dozyteuszowi, że
w swoim szaleństwie zapuścił się za daleko.
[286b] W omawianej książce autor wysuwa następującą kwestię. Dlaczego spośród wielu zwierząt uznanych za czyste starożytni składali w ofierze i poświęcali
bogom tylko pięć, a mianowicie: kozła, barana, wołu, turkawkę i gołębia?190 I rozwiązuje ją, mówiąc, że zwyczaje starożytnych były symboliką i większość ich - to
wytwory myśli. W ofierze składa się pięć rodzajów zwierząt dlatego, że - jak
przypuszcza - my mamy tę samą liczbę zmysłów. Prawodawca tak postanowił
chcąc nas doprowadzić do Słowa z naszymi pięcioma oczyszczonymi zmysłami.
Taka jest treść tych wypisów.
231
Przeczytaliśmy list synodalny Sofroniusza1, patriarchy Jerozolimy, który został
wysłany do Rzymu do Honoriusza2, biskupa tego miasta. List3 jest wypełniony
pobożnością, lecz gubi się często w nowych wyrażeniach, jak młodziutkie pełne
190

O podziale na zwierzęta czyste i nieczyste - patrz Księga Powtórzonego Prawa
14,3-20; Księga Kapłańska 11,2-44.
1
Sofroniusz - patriarcha Jerozolimy (633/4-638) rodem z Damaszku, nauczyciel retoryki, sophistes, zwalczał monoteletów. Autor życiorysów św. Cyrusa i św. Jana (wyd. PG
LXXXVII, 3, kol. 3380-3676), żywotu Jana Jałmużnika (wspólnie z J. Moschosem, wyd.
PG CXIV, kol. 896-965), dziewięciu homilii (wyd. PG LXXXVII, 3, kol. 3201-3364), dwudziestu czterech anakreontyków (wyd. PG LXXXVII, 3, kol. 3733-3838; M. Gigante, Roma
1957) oraz nie zachowanego Florilegium sześciuset cytatów z pism Ojców Kościoła (Mansi
X,895), a także Listu synodalnego (patrz przyp. 3); SWP, s. 358, Beck, s. 292-295; 434-436.
2
Honoriusz I - papież (625-638).
3
List synodalny, skierowany do papieża Honoriusza I i wszystkich patriarchów Wschodu
(w oryginale adresatem jest patriarcha Konstantynopola Sergiusz I, 610-638 - patrz Cod.
19), zachował się w aktach Soboru Konstantynopolitańskiego III (PG LXXXVII, 3, kol.
3196BC); wymierzony przeciw monoteletyzmowi i monoergizmowi, daje wykładnię doktryny o dwu wolach (gr. Ihélemata) i dwu energiach (gr. enérgeiai) w Chrystusie.
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radości źrebię gubi się w niezdarnych podskokach. Mimo to list wykłada jak
najbardziej dokładnie myśl ortodoksyjną i wykazuje znajomość świętych doktryn,
nabytą przez autora od dawna.
W tym liście znajdzie czytelnik również nauki Magnusa, obłożonego wraz
z Apolinarym4 klątwą, oraz Teodoreta5, który nie został publicznie uznany za
usuniętego ze wspólnoty Kościoła, chociaż pismami, w których potępia Cyryla6,
ściągnął na siebie zasłużenie złą opinię. Autor listu mówi też, że istnieje inny
Orygenes, Orygenes Starszy7, i jeszcze jeden, późniejszy od niego, o przydomku
Adamancjusz8 oraz że Jakub Syryjczyk9 został wespół z pozostałymi heretykami
ekskomunikowany; od niego wywodzi nazwę sekta akefalów10. List zawiera również prośbę: jeśli jakaś kwestia, którą miał do rozstrzygnięcia, została pominięta,
żeby Honoriusz z Rzymu, który potrafi to zrobić, rozwiązał ją i pogłębił. Autor
powiada, że będzie bardzo wdzięczny Honoriuszowi, jeśli nie odmówi tej prośbie,
i że nigdy nie zapomni mu tego dobrodziejstwa. To właśnie mówił Sofroniusz
w liście synodalnym zawartym w omawianej księdze.
W tej omawianej księdze znajdują się świadectwa różnych świętych Ojców,
zarówno żyjących przed czwartym Soborem11, jak i współczesnych temu Soborowi czy jeszcze późniejszych, z czasów posoborowych. Świadectwa te dotyczą podwójnego działania w Chrystusie, Bogu naszym. Ich autorami i twórcami byli:
Leon12 biskup Starego Rzymu13; sam czwarty święty Sobór ekumeniczny [287a];
Piotr, prześwięty biskup Myry'4; Genadiusz z Konstantynopola15; biskup Fotyki
4

Patrz Cod. 229 przyp. 9.
Patrz Cod. 17 przyp. 4 oraz Cod. 29 przyp. 3.
6
Patrz Cod. 16 przyp. 2.
7
Orygenes Starszy - neoplatonik z III w. po Chr., pisarz pogański, autor nie zachowanych rozpraw O demonach, O Stwórcy jako najwyższym Bogu (por. Vita Plotini 3; Euzebiusz
Historia Kościoła 6,19; Sinko, t. III cz. 1, s. 583).
8
Adamancjusz (gr. adamântios - stalowy, ze stali) - przydomek Orygenesa, kapłana
aleksandryjskiego (patrz Cod. 8 przyp. 1), występujący również w Obronie Orygenesa Pamfila (patrz Cod. 118). Bazyli Wielki i Grzegorz z Nazjanzu błędnie utożsamiali z Orygenesem
Adamantiosa, teologa z III/IV w., autora dialogu O prawdziwej wierze w Boga.
9
Jakub Syryjczyk z Sarug (gr. Bàtnai - miasto nad Eufratem w Mezopotamii) - biskup
(ok. 451-521), święty Jakobitów, pisarz syryjski, autor ok. 750 homilii, wydanych w wyborze (wyd. P. Bedjan, Paris-Leipzig t. I-V, 1905-1910), i 43 listów (Corpus scriptorum christianorum orientalium, Lovanium 1927); SWP, s. 214, Beck, s. 192.
10
Patrz Cod. 225 przyp. 29.
11
Sobór Chalcedoński - patrz Cod. 17 przyp. 1.
12
Papież Leon I Wielki - patrz Cod. 53 przyp. 9.
13
Stary Rzym (gr. hę presbytéra Rhonie) w przeciwieństwie do Nowego Rzymu (he nea
Rhome), czyli Konstantynopola.
14
Myra (gr. ta Myra) - miasto na płd. wybrzeżu Licji (Azja Mniejsza) w dolinie rzeki
Myros (dziś. Dembre Çayi).
15
Genadiusz I (gr. Gennadios) - patriarcha Konstantynopola (458-471), autor listu synodalnego przeciw symonii (wyd. PG LXXXV, kol. 1613-1617) i komentarza do Listu Leona
Wielkiego (wyd. PL LIV); por. SWP, s. 166, Beck, s. 42, 142.
5
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o imieniu Diadoch16; Efrem, biskup Antiochii17, który w licznych pismach dzielnie
zwalczał akefalów, Dionizy, świetny mówca i jeszcze świetniejszy w nauce, który
był uczniem Pawła, męczennikiem Chrystusowym i biskupem Aten18; Justyn, który potwierdził swą wiarę krwią męczeńską19; nieustępliwy bojownik Atanazy
z Aleksandrii20; Grzegorz, nauczyciel i przewodnik po teologii21; ozdoba Kościoła
- Bazyli22; rwący potok elokwencji - Grzegorz z Nyssy23; zwycięski Cyryl, niewzruszony przykład szczerości natchnionej przez Boga i wzór prawdziwej wiary24;
Ambroży z Mediolanu25; Jan Złotousty i złotosłowy, biskup Konstantynopola26;
Sewerian, biskup Gabala27; św. Teodot (stał na czele biskupstwa Ankyry28); Jan,
biskup Konstantynopola, wywodzący ród i przydomek z Kapadocji29, nieustępliwy w cnocie; św. Eulogiusz, arcybiskup Aleksandrii30, który powalił na ziemię
herezję akefalów; św. Jan, biskup Scytopola31, który mądrze i z natchnienia Bożego występował w obronie Soboru Chalcedońskiego; Heraklian, biskup Chalcedonu32, wiodący wielkie boje z manichejczykami, wrogami Boga; Leoncjusz, który
wybrał mnisi tryb życia i żył w samotności33; św. Anastazy, biskup Teopola;
Szymon, mnich i kapłan (jego świadectwo pochodzi z listu wysłanego do cesarza
Justyniana34, w którym prowadzi walkę z nestorianami i eutychianami; były też
cytaty z pisma samego pobożnego cesarza Justyniana, które wysłał do Zoila - był
on patriarchą Aleksandrii35 - i list nazwany przez niego Skarbcem36); znajdowało
się tam również świadectwo niejakiego Konstantyna, piastującego godność kwestora; opracował on traktat przeciw bezbożnemu Teodozjuszowi; z tego traktatu
16

Patrz Cod. 201 przyp. 2.
Efrem z Amidy - patrz Cod. 228 przyp. 1.
18
Patrz Cod. 1 przyp. 3.
19
Justyn Męczennik - patrz Cod. 120 przyp. 6; Cod. 125 przyp. 1.
20
Atanazy Wielki - patrz Cod. 32 przyp. 1.
21
Grzegorz (Teolog) z Nazjanzu - patrz Cod. 40 przyp. 13.
22
Bazyli Wielki - patrz Cod. 4 przyp. 2.
23
Patrz Cod. 6 przyp. l [97b].
24
Patrz Cod. 16 przyp. 2.
25
Patrz Cod. 226 przyp. 11.
26
Jan Chryzostom - patrz Cod. 25 przyp. 1.
27
Patrz Cod. 59 przyp. 6.
28
Ankyra - miasto w Galacji (Azja Mniejsza), dziś. stolica Turcji: Angora (do 1930),
dziś. Ankora; siedziba biskupstwa, miejsce obrad dwóch synodów, pierwszego ok. 314 r.
(por. Beck, s. 49) i drugiego w 358 r.; por. Cod. 224 przyp. 83.
29
Kapadocja - kraj w środk. i wsch. Azji Mniejszej (por. Cod. 79 [56a]).
30
Patrz Cod. 182 przyp. 1.
31
Patrz Cod. 95 przyp. 1.
32
Patrz Cod. 85 przyp. 1.
33
Leoncjusz z Bizancjum - mnich (V/VI w.), osiadł w klasztorze Néa Laura koło Jerozolimy,
zwalczał sewerianów; por. SWP, s. 264; Beck, s. 373.
34
Patrz Cod. 3 przyp. 3.
35
W latach 540-551.
36
List zachowany (wyd. PG LXXXI, 1, kol. 1145-1150).
17
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wypisał autor cytaty odnoszące się do podwójnego działania w Chrystusie. Do
tych wszystkich cytatów dochodzi jeszcze cytat z pism pewnego Teofila, człowieka
miłego Bogu i mądrego, który zwalczał Sewera37, a którego ten bezbożny heretyk
nie cierpiał, wyśmiewał i wśród docinków [287b] nadał mu - sam lichy „kakograf'38 - przydomek „kaligraf". Świadectwa zawarte w omawianej księdze, zaopatrzone w imiona ich autorów - wymienionych świętych Ojców, są pożyteczne
dla zbijania poglądów ludzi, którzy myślą, że w Chrystusie istnieje tylko jedno
działanie. Wśród wyszczególnionych cytatów znajduje się jeden cytat bezimienny,
lecz wskazuje on, że traktat, z którego pochodzi, zwalczał Sewera za pomocą
mocnych argumentów.
232
Przeczytaliśmy książkę jakiegoś Stefana1, tryteisty2 o przydomku Gobar. Książka powstała, jak się wydaje, w wyniku ogromnego trudu, natomiast pożytek, jaki
przynosi, nie odpowiada wielkości włożonej pracy3. Widać w niej więcej wygórowanej ambicji autora niż pożytku. Opracowanych przez autora rozdziałów, które
dotyczą Kościoła, jest pięćdziesiąt dwa; między nie wstawił on niewiele innych
rozdziałów poświęconych węższej tematyce. Wypełniają je w równej części dwa
przeciwstawne sobie poglądy4. Nie wspierają ich ani jakieś logiczne wywody, ani
słowa z Pisma Świętego; zasadzają się one natomiast na cytatach z pism różnych
Ojców, przytaczanych według widzimisię autora; jedne z nich potwierdzają poglądy Kościoła, inne odzwierciedlają poglądy do odrzucenia. Tych drugich broniły świadectwa starożytne i starożytni pisarze, którzy nie przeprowadzili dokładnych badań nad wszystkimi kwestiami, a niektóre cytaty nie broniły ich, jedynie
wydawało się, że bronią, przynajmniej w rozumieniu tego, kto je zebrał. Natomiast jeśli chodzi o poglądy Kościoła, potwierdzają świadectwa świętych autorów, którzy uściślili pojęcie prawdy bardzo dokładnie. W rozdziałach, w których
przeprowadza to podwójne i wewnętrznie sprzeczne rozumowanie, porusza autor
następującą tematykę.
Na hipostazę składają się: właściwość, cecha wyróżniająca i kształt, a nie zwią37

Patrz Cod. 24 przyp. 6.
Gra słów: gr. kakogrâphos - źle piszący, pismak; kalligrâphos - pięknie piszący.
1
Stefan Gobar - (gr. Stéphanos Gobaros) z Egiptu (Syrii?), żył w VI w., autor antologii
o treści religijnej, noszącej prawdopodobnie tytuł Theognosta (Znajomość spraw Bożych);
SWP, s. 359, Beck, s. 394, Krumbacher, s. 53.
2
Tryteista - wyznawca tryteizmu (antytrynitaryzmu) - patrz Cod. 21 przyp. 1 oraz
Cod. 75).
3
Książka znana jedynie z niniejszego streszczenia Focjusza.
4
Książka została opracowana arystotelesową metodą „wątpliwości" (gr. diaporesis)
- zestawiania przeciwstawnych twierdzeń w celu dojścia do prawdy poprzez dowodzenie
przeciwne (gr. aporema).
38
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zek substancji i właściwości, a także nie to, co istnieje samo przez siebie. Wpierw
idą cytaty potwierdzające ten pogląd, potem następują inne, które potwierdzają
pogląd przeciwny, to znaczy, że właściwość, forma i cecha wyróżniająca nie stanowią hipostazy, lecz są wyróżniającą cechą hipostazy. I abyśmy nie byli zmuszeni
do mówienia tego samego również przy omawianiu pozostałych rozdziałów - różne cytaty wyrażają przeciwstawne stanowisko i wydaje się, że wspierają jedną
i drugą stronę zagadnienia.
Jan Chrzciciel został poczęty w miesiącu październiku. Pogląd temu przeciwny
głosi, że nie w tym miesiącu, lecz w listopadzie. Matka Boża otrzymała radosną
wieść o poczęciu Pana5 w miesiącu Nowiów, to znaczy w kwietniu, który Hebrajczycy nazywają Nisan [288a], natomiast wydała na świat Pana naszego Jezusa
Chrystusa po upływie dziewięciu miesięcy, czyli piątego stycznia, w środku nocy,
ósmego dnia przed Idami Styczniowymi. Pogląd przeciwstawny mówi, że Zwiastowanie nie odbyło się we wzmiankowanym miesiącu, lecz dwudziestego piątego
marca, a nasz Zbawiciel urodził się nie piątego stycznia, lecz ósmego dnia przed
Kalendami Styczniowymi.
W chwili zmartwychwstania odzyskamy, dzięki jego niezniszczalności, bez żadnej zmiany zupełnie to samo ciało, w które teraz jesteśmy przyobleczeni; pogląd
przeciwstawny: nie odzyskamy tego samego ciała, gdyż obecne nasze ciało jest
zniszczałne. Powstaniemy z martwych w tej samej postaci; nie powstaniemy z martwych w tej samej postaci, lecz w innej. Każdy zmartwychwstanie mając tyle lat,
ile miał wówczas, kiedy odszedł z życia; pogląd przeciwny: to nie tak, nawet dzieci
zmartwychwstaną w postaci ludzi dorosłych i nie zmartwychwstaną wszyscy razem, lecz po kolei. W chwili zmartwychwstania otrzymamy ciało lekkie, podobne
do powietrza, eteryczne, duchowe; nie będzie ono takie - przyobleczemy się w ciało ziemskie, gęste, masywne i stałe.
Bóstwo ma postać człowieka i posiada duszę6. Jest to formuła „na podobieństwo", która ukazuje, jaka jest jego postać cielesna. Wynika z tego, że człowiek
został stworzony na jego wzór i podobieństwo, że Aniołowie mają ciała o takim
samym kształcie jak ciała ludzkie i że dusza ludzka pochodzi z boskiej substancji;
poglądy przeciwstawne powyższym: Bóstwo nie ma postaci człowieka ani w ogóle
jakiegokolwiek kształtu i nie jest z natury czymś z tego, o czym była mowa
uprzednio. Tak samo Aniołowie nie mają ciała, są istotami bezcielesnymi, a dusza
ludzka nie pochodzi z boskiej substancji.
Przed nieposłuszeństwem człowieka jego ciało było inne, nazywa się je świetlanym, różniło się od tego, jakie mamy obecnie, po nieposłuszeństwie; teraz jest
mięsiste i ma skórzane okrycie7, pozbywamy się go w chwili zmartwychwstania.
Z poglądu przeciwnego wynika, że owo skórzane okrycie to nie jest nasze ciało.
5

Por. Ewangelia według św. Łukasza 1,26.
Jest to antropomorficzny pogląd na Bóstwo, wyznawany dość często przez mnichów
egipskich u schyłku IV w.; zwalczał go miedzy innymi Teofil z Aleksandrii (patrz Cod. 26
przyp. 5).
7
Por. Księga Rodzaju 3,21.
6
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Najpierw zmartwychwstaną ludzie sprawiedliwi, a wraz z nimi wszystkie
istoty żyjące, i przez tysiąc lat8 będą pędzić szczęśliwe życie na jedzeniu, piciu
i płodzeniu dzieci, potem dopiero nastąpi powszechne zmartwychwstanie.
Z przeciwnego poglądu wynika, że nie będzie wcześniejszego zmartwychwstania
ludzi sprawiedliwych ani tysiącletniego życia w przyjemności, ani też małżeństw.
Po zmartwychwstaniu sprawiedliwi będą przebywali w raju; pogląd przeciwny
- nie będą przebywali w raju [288b], lecz w niebiosach, gdyż raj nie znajduje się
ani w niebie, ani na ziemi, lecz między jednym a drugim. Raj - to Jerozolima
niebios, jest on w trzecim niebie, rosną w nim drzewa obdarzone inteligencją,
rozumem i mową; stąd właśnie człowiek został strącony na ziemię za nieposłuszeństwo. Z kolei pogląd przeciwstawny: raj mieści się nie w trzecim niebie,
lecz na ziemi9.
Dobra przygotowane dla ludzi sprawiedliwych są takie, że ich ani oko nie
widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć10. Hegezyp,
człowiek żyjący dawno, w czasach Apostołów11, w piątej księdze Zapisków - nie
wie, pod jakim wpływem - mówi, że są to czcze słowa, a ci, którzy je wypowiedzieli, kłamią, ponieważ Pismo Święte i Pan powiadają: „...szczęśliwe oczy wasze, że
widzą, i uszy wasze, że słyszą"12 itd.
Grzesznicy, którzy zasługują na karę za grzechy, oczyszczają się ze swoich win;
po oczyszczeniu są wolni od kary. Pogląd przeciwny: nie wszyscy zasługujący na
karę oczyszczają się i są od niej wolni, lecz jedynie niektórzy, a zgodnie z prawdziwą myślą Kościoła nikt nie jest wolny od kary13.
Palić się i nie być spalonym oznacza, że się ulega niszczeniu niezniszczalnemu14.
8

R. Henry (Photius, Bibliothèque, t. V, s. 207) wymienia zwolenników millenaryzmu,
poglądu głoszącego nadejście „tysiącletniego królestwa Bożego", między innymi Justyna
Dialog 81-82 (wyd. PG VI, kol. 664A-669B), Ireneusza Adversus haereses V 32-35 (wyd. PG
VII, kol. 1210-1221 A), Hipolita Komentarz do Księgi Daniela IV 24, s. 244 (wyd. Bonn),
Metodego Uczta IX, 5, s. 280 (wyd. Musurillo) oraz przeciwników, między innymi Ojców
Kapadockich, Orygenesa, Dionizego z Aleksandrii (u Euzebiusza, Historia Kościoła VII
24,2; t. II, s. 201-210, wyd. Bardy).
9
Por. Cod. 234 [293b-294a].
10
Por. św. Paweł Pierwszy List do Koryntian 2,9.
11
Hegezyp (gr. Hegesippos) - pisarz chrześcijański z I w., polemista, zwalczał herezje,
autor Zapisków (gr. Hypomńemata) w pięciu księgach, zachowanych we fragmentach głównie w Historii Kościoła Euzebiusza (wyd. A. Hilgenfeldt „Zeitschrift für wissenschaftliche
Theologie" 19 (1876), s. 177 nn; HJ. Lawtor Eusebiana, London 1912, C. de Boor Neue
Fragmente des Papias, Hegesippus und Pierius (w:) Texte und Untersuchungen 5,2 (1888), s.
169; Quasten I, 284; Sinko, t. II cz. 1, s. 525.
12
Ewangelia według św. Mateusza 13,16; Euzebiusz Historia Kościoła II 23,3; por. też
Grzegorz z Nyssy Oratio catechetica 40 (wyd. PG XLV, kol. 104D).
13
Orygenes De principiis III 6,6; Grzegorz z Nyssy, dz. cyt. 8 (wyd. PG XLV, kol.
33A-40C; 68A-69C).
14
Tak rozumiem gr. phthora aphthartos; polskie „zniszczenie" (bo i to znaczy phthora)
sugeruje wynik ostateczny i nie zawiera pojęcia ciągłości.
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Tytus15, biskup Bostry16, piszący przeciw manichejczykom, zapytuje w pierwszej
księdze: „W jaki sposób niszczenie mogłoby się samo niszczyć? Zawsze niszczy
ono coś innego, a nie samo siebie. Jeśliby zatem niszczyło samo siebie, nie mogłoby mieć początku, ponieważ uległoby zniszczeniu z tego względu, że zamiast
istnieć zniszczyłoby samo siebie. Pojęcie mszczenia niezniszczalnego jest niemożliwe do przyjęcia, przynajmniej zgodnie z ogólnym sposobem myślenia"17.
I jest rzeczą oczywistą: ten święty człowiek powiedział w innym sensie, że niezniszczalne niszczenie jest niemożliwe. Św. Jan powiedział to w jeszcze innym
sensie18, powiedział mianowicie, że niszczenie jest niezniszczalne, istnieje w ogóle i trwa wiecznie; pierwszy natomiast miał na myśli to, że nie ma niszczenia
niezniszczalnego, to znaczy, że niszczenie nie może być stanem wolnym od cierpienia i że brak niszczenia może ocalić tych, którzy znajdują się w jego zasięgu.
Takie są obie interpretacje; autor niniejszej rozprawy, Gobar, nie rozumiał różnego sensu tłumaczenia, zestawił te poglądy jako sprzeczne ze sobą. Nadchodzący rok jest ósmy; według przeciwstawnego poglądu - nie ósmy, lecz dziewiąty.
Ciało naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa [289a] stało się po Zmartwychwstaniu delikatne, duchowe, niebiańskie, lekkie i nie dające się dotknąć; dlatego
wszedł On także przez zamknięte drzwi19. Jego dotykalne i zwarte ciało jest inne
niż ciało delikatne, jest masywne i ma inną substancję. Pogląd temu przeciwstawny: Pan nasz Jezus Chrystus po Zmartwychwstaniu nie miał ciała nie dającego się
dotknąć ani duchowego; przez zamknięte drzwi wszedł czyniąc cud, a nie dzięki
naturze swego ciała.
Chrystus nie pozbawił się ciała po Zmartwychwstaniu, lecz wraz z ciałem zasiadł po prawicy Ojca; według przeciwstawnego poglądu - przyjdzie sądzić żywych i umarłych nie mając już swego ciała, lecz ciało boskie; już nie w ciele, lecz
w swoim pełnym Bóstwie ukaże się Pan po raz drugi. Wprowadziwszy taką treść
do rozdziału swej pracy, Gobar przytacza cytaty z pism Tytusa, biskupa Bostry,
a mógłby zebrać tysiące innych, które świadczą, że Pan nasz, Chrystus, ponownie
ukaże się nie tylko w swoim pełnym Bóstwie. Pominął je wszystkie i nie posłużył
się nawet jednym cytatem, ukazując tym swoją bezbożność, która miota się w jego
duszy i która, zaprzeczając istnieniu ciała, nie wstydzi się głosić istnienia jednej
natury w Chrystusie. Ciało wolne od cierpienia, odporne na rany i nieśmiertelne
jest substancją inną i różną od naszego ciała. Ciała ulegające zniszczeniu i śmiertelne, które przechodzą do stanu niezniszczalności i nieśmiertelności, ulegają
zmianie w swej substancji.
15

Patrz Cod. 85, przyp. 4.
Bostra (Bosra) - stolica rzymskiej prowincji Arabii (i biskupstwo), utworzonej w latach
105/106 po Chr. z państwa Nabatejczyków, plemienia arabskiego zamieszkującego w VI w.
przed Chr. terytoria dzisiejszej Jordanii; por. Beck, s. 193.
17
Tytus Adversus Manichaeos I, 11 (wyd. PG XVIII, kol. 1084B).
18
Jan Chryzostom In Epistulam ad Ephesios 24,5 (wyd. PG LXXII, kol. 175).
19
Por. Ewangelia według św. Jana 20,19.
16
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Każda definicja, jeśli pozostaje pełna, zachowuje naturę bytów, które określa.
Jeśli jednak ktoś ją czegoś pozbawi lub coś do niej doda, wypacza treść definiowaną. Te dwa rozdziały zatem, jak i omówione nieco wyżej, zgromadziły w sobie
świadectwa jednostronne, a nie takie, które przemawiają na rzecz obu przeciwstawnych twierdzeń.
Słowo Boże jest absolutną całością, znajduje się ponad wszystkim, posiada
również nieuszczuplone niczym ciało, z którym jednoczy się w hipostazie. Mówiąc
wprost, substancja bóstwa i swą naturą, i potęgą, i działaniem wypełnia wszystko,
przenika każdy byt i miesza się z całym wszechświatem. I pogląd przeciwstawny:
rzecz ma się nie tak - ale Bóg w swej substancji jest poza wszystkim, ale istnieje we
wszystkim dzięki własnym siłom naturalnym.
Bóg stworzył Aniołów przed stworzeniem świata; i przeciwnie: nie jest tak,
bo stworzył ich w pierwszym dniu tworzenia świata. [289b] Aniołowie i demony
złączyli się z ciałami; i pogląd odwrotny: ani jedni, ani drudzy nie złączyli się
z ciałami. Aniołowie, dusze rozumne i wszystkie istoty obdarzone zdolnością są
niezniszczalne z natury i przez naturę. Według poglądu przeciwnego są one
nieśmiertelne nie z natury, lecz dzięki łasce; z natury nieśmiertelny jest tylko
Bóg. Aniołowie zeszli z nieba na ziemię mając ciało i narządy płciowe, połączyli
się z kobietami, spłodzili gigantów20 i nauczyli ich sztuk szlachetnych i niegodziwego kunsztu. Ci giganci łącząc się ze zwierzętami spłodzili ludzi o potwornych kształtach oraz demony rodzaju męskiego i żeńskiego. Aniołowie ponoszą
za to karę w miejscu, w którym wydobywają się z ziemi ogień i gorące wody.
Dusze grzeszników stają się demonami. I pogląd przeciwny: zbuntowani
Aniołowie byli istotami bezcielesnymi, połączyli się z kobietami nie bezpośrednio, ale za pośrednictwem mężczyzn lub raczej: ani bezpośrednio, ani za
pośrednictwem mężczyzn; dusze ludzi, którzy zgrzeszyli, nie zamieniają się
w demony.
Ziemia jest kulista i obraca się w koło; i przeciwnie: nie jest kulista, nie obraca
się w koło. W słowach: „Duch Boży unosił się nad wodami"21 jest mowa o Duchu
Świętym. I odwrotnie: nie mówi się tu o Duchu Świętym, lecz o jednym z czterech
elementów22. Dzień Pański jest jednocześnie dniem ósmym i pierwszym. Pogląd
przeciwstawny: wcale tak nie jest.
Dusze ludzkie mają zdolność pojmowania i posiadają kształty odpowiadające
zewnętrznemu wyglądowi ciała. Z przeciwnego punktu widzenia dusza jest bezcielesna i nie przybiera kształtów ciała. Dusze istniały przed stworzeniem świata
i zeszły z nieba do ciał, jak na przykład dusze Mojżesza, Sokratesa, Platona, Jana
Chrzciciela czy dusze Apostołów, ale też i dusza samego Pana. Pogląd przeciwny:
przed stworzeniem ciał nie było dusz w niebie, powstały one w chwili, kiedy
narodziły się ciała, przecież wpierw powstało ciało, następnie dopiero dusza, czy
20

Por. Księga Rodzaju 6,4.
Tamże, 1,2.
22
To zagadnienie porusza Teodoret Quaestiones in Genesim 8 (wyd. PG LXXX, kol.
89BC).
21
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raczej: dusze nie powstały przed narodzeniem się ciał każdej z nich ani po jego
narodzinach, lecz powstały jednocześnie ze swoim ciałem23.
Ciało Adama Bóg ulepił z ziemi; według poglądu przeciwnego: nie z ziemi, lecz
z wody i ducha24. Duch, którego tchnął Pan w oblicze Adama, był duchem przemijającym; przeciwnie: nie był to duch przemijający, lecz dusza [290a] nieśmiertelna. Nie był to ani duch doczesny, ani dusza, lecz rozum, ponieważ człowiek składa
się z trzech składników: rozumu, duszy i ciała25; i pogląd przeciwstawny: żadnym
z trzech wzmiankowanych składników nie był duch w niego tchnięty, był to Duch
Święty; i to nie duch ani rozum stworzyły duszę, stworzyło ją tchnienie Stwórcy.
Ziemia, woda i pozostałe składniki ulegają przemianie w owoce i rośliny, jedzenie przekształca się w substancję mięsistą, nerwy i inne składniki; z poglądu przeciwstawnego wynika, że ziemia nie ulega przemianie w rośliny i owoce ani jedzenie
- w nasze ciało26.
Po śmierci dusza ani nie odłącza się od ciała, ani nie pozostaje w grobie; i odwrotnie: dusza nie przebywa ani w ciele, ani w grobie. W tej sprawie Gobar,
rozporządzając aż w nadmiarze, bo tysiącami świadectw, przytacza jedynie świadectwa wzięte od Seweriana z Gabala27 i od Ireneusza28.
Każdy stwór jest zniszczalny i śmiertelny, jedynie z woli Boga może nie ulec
rozkładowi i pozostać niezniszczalny; pogląd przeciwny: to, co z natury jest zniszczalne, nie może być z woli Boga niezniszczalne. Kto tak twierdzi, zaprzecza sam
sobie i przypisuje Stwórcy rzeczy niemożliwe. W związku z tą kwestią autor cytuje
słowa męczennika Justyna29. Justyn wszczął walkę z myślą pogańską Platona, który
powiedział: „Ponieważ jesteście urodzeni, nie jesteście nieśmiertelni ani całkowicie
niezniszczalni, mimo to nie ulegniecie zniszczeniu i nie zaznacie losu śmiertelnego,
ponieważ otrzymaliście silniejsze więzy, którymi jest moja wola"30. I nasz męczennik
zbija sofizmat platoński31, udowadnia, że Platon wprowadził stwórcę-demiurga,
który zaprzecza sam sobie, i nie łączy swych słów żadną konsekwentną więzią
logiczną, ponieważ zgodnie z wszelką koniecznością albo to, co zostało stworzone,
jest zniszczalne zgodnie z powyższą definicją, albo kłamie on mówiąc, że wszystko,
co ma początek, jest zniszczalne. Gobar natomiast usiłuje tak odwrócić argumentację mającą zbić pogląd helleński32, żeby służyła ona do obalenia stanowiska Kościoła.
23

Orygenes De principiis II 8,3, s. 155-156 (wyd. Koetschau).
Por. Ewangelia według św. Jana 3,5.
25
Teodoret dz. cyt., 23 (wyd. PG LXXX, kol. 121AB).
26
Grzegorz z Nyssy Oratio catechetica 37 (wyd. PG XLV, kol. 93A-97B); por. też PG
XLIV, kol. 225A-229B; Cod. 234 [291 a].
21
Patrz Cod. 59 przyp. 6.
28
Patrz Cod. 48 przyp. 7.
29
Patrz Cod. 120 przyp. 6 oraz Cod. 125 przyp. 1.
30
Platon Timajos XLI A-B.
31
Pseudo-Justyn Cohortatio ad Graecos 33 (wyd. PG VI, kol. 281C-284A).
32
„Helleński" w greckim języku epoki bizantyńskiej oznacza „pogański"; tak jak „Hellen" znaczy Grek-poganin, w przeciwieństwie do określenia „Rzymianin": Grek-chrześcijanin.
24
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Tak więc omawiane rozdziały autor opracował, zgodnie ze swym zwyczajem, za
pomocą podwójnych, sprzecznych ze sobą cytatów, po czym powrócił do rozdziałów o jednolitym charakterze. Najpierw mówi, że jest to trzydziesty ósmy
rozdział całości i że zawiera on naukę o wcieleniu Pana naszego, opracowaną
przez św. Eustacjusza, który zasiadał na tronie biskupstwa Antiochii33, a następnie przedstawia, jaka była nauka przeświętego [290b] Cyryla, biskupa Aleksandrii34; dalej ukazuje, jak Doktorzy Kościoła rozumieli słowa: „Lecz o dniu owym
i godzinie owej nikt nie wie, ani Aniołowie, ani Syn, tylko sam Ojciec"35 i jak
rozumiał to Sewer.
Po przedstawieniu tej tematyki w jednolitym ujęciu autor powrócił do przytaczania cytatów i wypełnił nimi czterdziesty drugi rozdział, w którym jest mowa
o tym, że Pana naszego Jezusa Chrystusa wykarmiła mlekiem Matka Boża Maryja, i przeciwnie - nie wykarmiła.
Słowa: „Najmniejszy w Królestwie niebieskim jest większy od Jana Chrzciciela"36 wypowiedział Zbawiciel o sobie; pogląd przeciwny: nie o sobie, lecz o Janie
Ewangeliście.
Pan nasz, Jezus Chrystus, został ukrzyżowany w trzydziestym roku życia;
i przeciwnie: nie w trzydziestym, lecz w trzydziestym trzecim; i jeszcze inaczej: nie
w trzydziestym trzecim ani w czterdziestym, lecz jeszcze później, niedługo przed
osiągnięciem pięćdziesiątego roku życia. Wtedy gdy Pan przekazał uczniom tajemnicę Nowego Zakonu, spożył przepisaną Prawem Paschę; i według poglądu
przeciwstawnego: nie spożył wówczas przepisanej Prawem Paschy.
Miedziany wąż, którego na pustyni Mojżesz sporządził i umieścił na wysokim
palu37, był „typem" Zbawiciela; pogląd przeciwny: nie był „typem" Zbawiciela,
lecz Jego „antytypem". Tym, kto obciął ucho słudze Arcykapłana, był Tomasz;
i przeciwnie: nie był to Tomasz, lecz Piotr38.
W czasie Męki Bóstwo było oddzielone od ciała Chrystusa; przeciwnie: Bóstwo
nie było oddzielone ani od duszy, ani od ciała Chrystusa39.
W zamian za człowieka opętanego Zbawiciel dał wrogowi jako okup swą własną krew, ponieważ ten domagał się jej; i pogląd przeciwny: nie wrogowi, lecz
swemu Bogu - Ojcu złożył tę ofiarę.
Chrystus zmartwychwstał w większej i bardziej cudownej chwale niż ta, w której ukazał się na górze w czasie Przemienienia. Po Zmartwychwstaniu nie zmienił
ciała, by oddać należną mu chwałę, lecz ukazał je takim samym, jakim było przed
33

Patrz Cod. 88 przyp. 4.
Patrz Cod. 16 przyp. 2.
35
Ewangelia według św. Mateusza 24,36; Cyryl Skarbiec 22 (wyd. PG LXXV, kol.
368B-380A).
36
Por. Ewangelia według św. Łukasza 7,28.
37
Por. Ksiçga Liczb 21,9; Ewangelia według św. Jana 3,14.
38
Por. Ewangelia według św. Jana 18,10.
39
Por. Orygenes In Epistulam ad Romanos 2,14 (wyd. PG XIV, kol. 913D-922B); In
Matthaeum 16,18 (wyd. PG XIII, kol. 1388C-1400B).
34
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śmiercią - tak powiada Cyryl; pogląd odmienny: są to słowa Dionizego z Aleksandrii40.
W dwunastym dniu pierwszego miesiąca Maryja namaściła Pana wonnym olejkiem w domu Szymona Trędowatego, w trzynastym Pan wydał uczniom mistyczną wieczerzę, w czternastym była Męka Zbawiciela, w piętnastym On zmartwychwstał, w szesnastym wstąpił do nieba; pogląd odmienny: rzecz ma się nie [291 a]
tak, lecz inaczej: czternastego dnia spożył mistyczną wieczerzę, piętnastego został
ukrzyżowany, szesnastego powstał z martwych; lub jeszcze inaczej: na trzynasty
dzień przypadło Zmartwychwstanie Pana, do nieba wstąpił po czterdziestu
dniach41.
Od piątego wieczoru, kiedy Pan wydał uczniom mistyczną wieczerzę, zaczęła się
ofiara Jego ciała.
Dotychczas, w prawie wszystkich rozdziałach, autor zajmował się naukami
Kościoła i kwestiami ogólnymi. W większości rozdziałów robił to przeciwstawiając dwa odmienne poglądy za pośrednictwem przeciwstawnych świadectw,
rzadko natomiast uzyskiwał potwierdzenie jednego poglądu korzystając z
odpowiednich świadectw. Począwszy od tego miejsca Gobar zajął się wieloma
szczególnymi zagadnieniami, których liczba sięga osiemnastu, jak na przykład
wyobrażeniami, jakie miał Sewer o świętych przywódcach Kościoła i jakie
zajmował stanowisko w sprawie wypowiedzi Cyryla i Jana dotyczących Tomasza,
biskupa Germanicji42; autor nie godzi się z poglądem św. Grzegorza, biskupa
Nyssy, na odnowienie człowieka, odrzuca też poglądy Papiasza43, biskupa
Hierapolis44 i męczennika, oraz Ireneusza45, świętego biskupa Lyonu, którzy
twierdzą, że królestwo niebieskie to rozkosz płynąca ze spożywania bliżej
nieokreślonych pokarmów materialnych46. Św. Bazyli47 nie zgadza się w wielu
wypadkach ze św. Dionizym z Aleksandrii48, zwłaszcza tam, gdzie w jego
pismach herezja ariańska znajduje wsparcie. Autor natomiast broni Ariusza49
mówiąc, że włączył on do swoich pism wrogą herezję
40

Patrz Cod. 117przyp. 3.
O powyższej trojakiej chronologii - patrz Ireneusz Advenus hoereses I 30,14 (wyd. PG
VII, kol. 703AB); por. Ewangelia według św. Łukasza 24,41; Dzieje Apostolskie 1,3,9.
42
Germanicja - gr. Germanikeia, łac. Germanicia (dziś. Marasch) w Turcji nad rzeką
Pyramos (dziś. Dzihan) miasto w Cylicji, później wchodziło w skład kraju Kommagene
należącego do Syrii; w czasach schyłkowej starożytności należało do rzymskiej Provincia
Euphratensis.
43
Papiasz - biskup Hierapolis (ok. 130 r.), uczeń Jana Apostoła, zwolennik millenaryzmu (por. przyp. 8), autor traktatu Wyjaśnienie słów Pańskich (gr. Logion kyriakon eksegesis,
wyd.: M. Bucellato, Milano 1936); por. SWP, s. 315, Beck, s. 172.
44
Hierapolis - dziś. Pambuk, miasto w płn.-zach. Frygii, na płn.-zach. od Kolossai (dziś.
Honaz), wzmiankowane w Liście do Kolosan 4,13; por. Cod. 14 [4b].
45
Patrz przyp. 28.
46
Por. Cod. 232 [288a].
47
Bazyli Wielki - patrz Cod. 4 przyp. 2.
48
Patrz Cod. 117 przyp. 3.
41

168

nie w bezbożnym zamiarze, lecz dla zwalczania Sabeliusza50. Co więcej, wypowiada niejasne poglądy w sprawie Ducha Świętego. Wielki Atanazy51 natomiast występuje w obronie Dionizego i powiada: „Dionizy bowiem nigdy nie podzielał
poglądów Ariusza i zawsze znał prawdę; nie potępiali go za herezję inni biskupi,
a on nie głosił też ani nauczał doktryn ariańskich". Również Teodoret52 daje tę
samą ocenę Dionizego, o którym była mowa.
Autor przytacza nadto świadectwa o postępowaniu Teofila53 i zwołanego przezeń synodu w sprawie św. Jana Chryzostoma54, mówi o poglądach, jakie mieli
Attyk55 i Cyryl o tym przeświętym Janie z Konstantynopola, i o tym, co pominął
tak bardzo rozważny Izydor z Peluzjum56 mówiąc o Teofilu i Cyrylu, biskupach
Aleksandrii, oraz o św. Janie Chryzostomie; tamtych ganił za [291b] ich wrogość
okazywaną Chryzostomowi, jego natomiast chwalił i podziwiał.
Sewer57 zabrał się do krytykowania św. Izydora; nie mając po temu żadnego
powodu wyrobił mu opinię zwolennika orygenizmu, a jednak ugiął się przed
prawdą i dobrowolnie zmienił zdanie58.
Autor mówi o podejrzeniach, jakie Hipolit59 i Epifaniusz60 żywili wobec Mikołaja, jednego z siedmiu diakonów, i o tym, że wysuwali przeciw niemu mocne
oskarżenia. Natomiast Ignacy61 i noszący Boga w sercu Klemens62, autor Kobierca63 a także Euzebiusz Pamfil64 i Teodoret z Cyru65 potępiali herezję nikolaitów66,
49

Patrz Cod. 88 przyp. 11.
Sabeliusz z Libii - patrz Cod. 117 przyp. 9.
51
Patrz Cod. 32 przyp. 11.
52
Patrz Cod. 17 przyp. 4.
53
Teofil z Aleksandrii - patrz Cod. 26 przyp. 5.
54
Synod „Pod dębem" - patrz Cod. 59.
55
Patrz Cod. 52 przyp. 10.
56
Izydor z Peluzjum (Peluzjota, ok. 360 - ok. 435) - mnich prawdopodobnie przeor
klasztoru w Peluzjum, uczeń(?) św. Jana Chryzostoma, znakomity, wykształcony na autorach greckich klasycznych, epistolograf, autor ponad 2000 listów (wyd. PG LXXVIII) o treści egzegetycznej i etycznej; polemista, zwalczał arian i manichejczyków; por. SWP, s. 209;
Sinko, t. III cz. 2, s. 234, Beck, s. 189, 452, 525. Peluzjum (gr. Pelusion) - miejscowość
w pobliżu ujścia najbardziej wysuniętej na wschód odnogi Nilu, koło Aleksandrii.
57
Patrz Cod. 24 przyp. 6.
58
Sewer Contra impium grammaticum, Oratio III 39.
59
Hipolit z Rzymu - por. Cod. 121 przyp. 1.
60
Epifaniusz z Salaminy - por. Cod. 59 przyp. 8.
61
Ignacy z Antiochii - patrz Cod. l przyp. 5.
62
Klemens z Aleksandrii - por. Cod. 109-111.
63
Kobierzec - dzieło zachowane, patrz Cod. 109 przyp. 3.
64
Patrz Cod. 13 przyp. 3.
65
Patrz Cod. 17 przyp. 4.
66
Nikolaici (od gr. imienia Nikôlaos) - członkowie sekty religijnej z I w., założonej
prawdopodobnie przez „jednego z siedmiu diakonów", prozelitę Mikołaja z Antiochii, wyznawcę doktryny gnostycznej, występowali głównie przeciw czystości chrześcijańskiej gło50
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lecz uznali, że Mikołaj do nich nie należy. Hipolit i Ireneusz utrzymują, że List do
Hebrajczyków Pawła nie jest jego autorstwa67. Klemens i Euzebiusz oraz cała
rzesza pozostałych Ojców zaliczają go do innych Listów i twierdzą, że List przetłumaczył z języka hebrajskiego wzmiankowany Klemens.
Wielki Atanazy z Aleksandrii w licznych pismach oceniał dodatnio Orygenesa
i Teognosta68. Tytus z Bostry i Grzegorz Teolog69 nazywali Orygenesa w swoich
listach „lubiącym piękno i dobro", także Grzegorz z Nyssy wspominał go życzliwie. Dionizy z Aleksandrii pisząc do Orygenesa, a po jego śmierci także do
Teotekna70, biskupa Cezarei, wynosi go w pochwałach. I Aleksander71, biskup
Świętych Miast72 i męczennik, w liście do tegoż Orygenesa nie szczędzi mu bardzo
przyjaznych słów, natomiast Teofil i Epifaniusz zdecydowanie go odrzucają. Autor mówi o pewnych podejrzeniach, jakie wysuwał prześwięty Hipolit wobec herezji montanistów73, a także o bliżej nieokreślonych wątpliwościach ze strony Grzegorza z Nyssy.
Takie są szczegółowe treści rozdziałów. Autor ponownie wraca do kwestii ogólniejszych i przytacza cytaty potwierdzające, że dusza każdego zmarłego odnosi
największy pożytek z modlitw, ofiar i jałmużn74 składanych w jej intencji; według
przeciwnego poglądu wcale tak nie jest.
Na taką liczbę rozdziałów Gobar podzielił swą pracę i taką w niej zastaliśmy.
233
Przeczytaliśmy książkę mającą za autora św. Germana1, który, po wyborze
w Cyzyku, piastował godność biskupa Konstantynopola. Książka nosi tytuł Wynagradzający, czyli Sprawiedliwy;2 znaczyłoby to tyle, co [292a] O sprawiedliwej
zapłacie dla ludzi według ich uczynków za życia.
sząc całkowitą wolność jednostki ludzkiej; wzmiankowani w Apokalipsie św. Jana (2,6 i 15),
przez Ireneusza (Advenus haereses I 26,3) i Euzebiusza (dz. cyt. III 29,1); por. J. Daniélou,
H.I. Marrou Historia Kościoła, Warszawa 1984 t. I, s. 62.
67
Por. Cod. 121 [94a].
68
Patrz Cod. 106 przy p. 1.
69
Grzegorz Teolog (z Nazjanzu) - patrz Cod. 40 przyp. 13.
70
Teotekn (gr. Theóteknos) - uczeń Orygenesa, ok. 260 r. byt biskupem Cezarei Palestyńskiej, wzmiankowany przez Euzebiusza (Historia Kościoła VII 14), brał udział w synodzie
w Antiochii (261 r.).
71
Aleksander z Jerozolimy - biskup i męczennik (zm. ok. 251 r.) gościł u siebie Orygenesa (patrz Euzebiusz, dz. cyt., VI 14,8-9; VI 39,2-3; por. SWP, s. 21-22).
72
Święte Miasta - Jerozolima (gr. ta Hierosolyma - liczba mnoga).
73
Montaniści - sekta religijna ppwstała w połowie II w., założona przez Montana z Artabanu we Frygii, który uważał się za wysłannika Ducha Świętego i głosił mające niebawem
nastąpić powtórne przyjście Chrystusa; rzecznik ścisłej ascezy (por. Beck, s. 122; J. Daniélou, H.I. Marrou, dz. cyt., t. I. s. 92 n.).
74
Por. Druga Księga Machabejska 12,38-45.
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Taki właśnie temat zapowiada ta polemiczna książka, aby ukazać, że zarówno myśli Grzegorza z Nyssy3, jak i jego pisma są wolne od jakiegokolwiek błędu orygenizmu. A tymi, dla których jest droga niedorzeczna myśl apokatastazy4
szatanów i istnień ludzkich skazanych na wieczną karę, są właśnie oni, ponieważ znają Grzegorza jako wysoce wykształconego i jako autora ogromnej liczby
pism; widzą też jego wspaniałą koncepcję prawdziwej wiary rozpowszechnioną
wśród ludzi, którzy do jego pełnych światła i zbawiennych słów dołączają ciemne i poronione majaki senne Orygenesa. Robią to z myślą, by swą szaleńczą
herezję podrzucić cichaczem temu mężowi, znanemu powszechnie z cnoty
i ogromnej wiedzy. Dlatego przez obce wstawki bądź usilne wypaczanie słusznych myśli usiłowali oni sfałszować wiele jego pism bez skazy. Przeciw takim
ludziom German, szermierz prawdziwej wiary, skierował ostry miecz prawdy;
cios miecza sprawił, że wrogowie padli trupem, i uczynił zwycięzcą i przywódcą
tego, na którego heretycka kohorta gotowała zasadzki i wobec którego postępowała fałszywie.
Autor mniejszego traktatu jest bez skazy, pisze jasno, celnie używa wyrazów
w znaczeniu przenośnym, nadaje smak swemu stylowi i nie popada w chłodną
sztuczność. Do tematu podchodzi solidnie, żywo prowadzi całe dysputy, nie wplata w nie niczego niepotrzebnego z zewnątrz, ani też nie pomija niczego, co by
trzeba było koniecznie powiedzieć - czy to w przeprowadzaniu dowodów, czy
w rozumowaniach, czy wreszcie w argumentacjach. Autor jest jakby trwałym
wzorem i stanowi piękny, godny naśladowania przykład dla każdego, kto chce
pisać prace jasne, przyjemne i o skutecznej sile przekonywania i kto bardziej ceni
nauczanie z natchnienia Ducha niż popisywanie się swoją wiedzą.
Najpierw więc autor gani doktrynę heretycką, która opowiada niewiarygodne
brednie o apokatastazie szatanów w ich dawnych kształtach i ludzi zmarłych
w grzechach oraz o ich powrocie do chóru sprawiedliwych po poniesieniu jakichś
ograniczonych kar. Zbija ten bezbożny pogląd za pomocą przede wszystkim słów
Pańskich [292b], następnie na podstawie świadectw apostolskich; dołącza do nich
również świadectwa prorocze, które ukazują w sposób oczywisty, że jak niewy1

Św. German I - metropolita Cyzyku, patriarcha Konstantynopola (715-730), uczestnik
trzeciego Soboru Konstantynopolitańskiego (712 r.), na którym bronił monoteletów, później potępił ich, podobnie jak obrazoburców; popadł w konflikt z cesarzem Leonem III
w sporze o kult ikon (został zrehabilitowany na II Soborze Nicejskim w 787 r.), autor wielu
zachowanych pism dogmatycznych, listów, homilii, hymnów religijnych i prawdopodobnie
Historii kościelnej i mistycznej kontemplacji (wyd. PG XCIII, kol. 384-453); SWP, s.
167-168, Beck, s. 473-175.
2
Książka nie zachowała się.
3
Patrz Cod. 6 przyp. 1.
4
Apokatastaza (gr. apokatastasis) - odnowienie świata materialnego i zbawienie ludzi
głoszone przez gnostyków; Orygenes połączył apokatastazę z teorią preegzystencji duszy;
ludzie mogą się pojednać z Bogiem drogą pokuty i oczyszczenia z grzechów; myśl uczestnictwa szatanów w końcowej apokatastazie nie pochodziła od Orygenesa, co potwierdził również German (patrz H. Hryniewicz, Apokatastaza; EK, t. I, kol. 756).
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słowione szczęście ludzi sprawiedliwych trwa wiecznie, tak też i kara ponoszona
przez grzeszników trwa bez końca i nie ma na ią żadnego środka zaradczego.
Nie tylko za pomocą omówionych wyżej tekstów autor obala tę cudaczną
i bezczelną herezję, lecz także posługuje się tu cytatami z pism innych świętych
pisarzy i (co więcej) słowami samej herezji, na które, jak na adwokata, powoływała się ona w złej myśli. Tak więc za pośrednictwem tych wszystkich świętych słów
autor niszczy w sposób oczywisty owo mityczne bajanie, chorobotwórcze i śmiercionośne dla dusz całego chóru Kościoła, a z drugiej strony wzmacnia i sławi
poglądy prawdziwej wiary, która nie przeciwstawia się złu i nienawidzi występnych ludzi.
Po uprzednim przedstawieniu i wzmocnieniu twierdzy prawdy mógł dużo łatwiej niszczyć wroga, przytaczając w dodatku słowa tego świętego Ojca, a ci nędzni
i niegodziwi kramarze doktryn chcieli, mieszając wino z wodą, sfałszować właśnie
te słowa, a jeszcze bardziej - nauki Kościoła.
Wysuwając na czoło te święte słowa pokazał, że schwytał orygenistów na gorącym uczynku wskutek tego, że stracili oni wstyd, i udowodnił im, że albo wprowadzali haniebne, nieautentyczne wstawki, albo wzbudzali podejrzenie o ciągłe dokonywanie interpolacji w jego tekstach i że w zuchwałej pysze i głupocie mieli
czelność naginać je gwałtem do swojej myśli heretyckiej. Jednym słowem autor
wykazuje, że wszystkie prace tego pisarza nie mają nic wspólnego z jakąkolwiek
herezją i nie można ich niecnie pomawiać o bezbożną herezję. Uwolnienie Grzegorza od zarzutu i zdjęcie zeń pomówienia mogły powstać i wyjść na jaw dzięki
kontekstowi, który poprzedza zniekształcone miejsce i następuje po nim dzięki
niezliczonym słowom św. Grzegorza, które zawsze zawierają w sobie prawdę
i szczerość. Po pięknym zakończeniu walki, jakiej nikt inny nie mógłby przeprowadzić lepiej, autor kładzie kres swemu pracochłonnemu dziełu, kończy je na
modłach o zbawienie i na wielbieniu Boga.
Pisma, które w knowaniach heretyków miały wpaść do zastawionych przez nich
sideł, a które ów wódz przeniknięty prawdą ocalił w stanie nienaruszonym od
zbójeckiej napaści tych złoczyńców, są następujące5: Dialog o duszy skierowany
do siostry Makryny, dialog Nauka katechetyczna oraz dialog wprowadzający
O życiu doskonałym.
5

Wymienione pisma Grzegorza z Nyssy zachowały się: Dialog o duszy i zmartwychwstaniu z siostrą Makryną po śmierci Bazylego (wyd. PG XLVI, kol. 11-160), Nauka katechetyczna (wyd. PG XLV, kol. 9-106), O życiu doskonalym (wyd. PG XLVI, kol. 251-286).
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[293a]

Przeczytaliśmy część traktatu św. Metodego1, biskupa i męczennika, O Zmartwychwstaniu2, który zawiera wybór następujących kwestii.
Ciało, powiada autor, to nie pęto duszy, jak sądzi Orygenes; prorok Jeremiasz
również nie nazywa dusz więźniarkami przebywającymi w ciałach. Autor przyjmuje, że ciało nie więzi działania duszy, raczej współdziała z nią w tym, do czego
ona je nakłania. Ale jak należy rozumieć stanowisko, jakie zajęli w tej sprawie
Grzegorz Teolog3 i wielu innych?
Orygenes4 mówił, że ciało dano duszy jako pęto po popełnieniu grzechu. Przedtem żyła ona nie mając ciała. Ale przecież właśnie to ciało, w które jesteśmy
przyobleczeni, stanowi przyczynę grzechów; dlatego nazwał je pętem duszy, ponieważ może ono skrępować duszę działającą w dobrych sprawach.
Jeśli dusza po popełnieniu grzechu otrzymała ciało jako pęto, to otrzymała je
albo jako pęto krępujące dobro, albo jako pęto krępujące zło. Jest rzeczą niemożliwą, żeby to były więzy krępujące dobro; żaden lekarz bowiem, czy mistrz jakiejś
innej specjalności, nie daje człowiekowi choremu czy potrzebującemu innej pomocy lekarstwa lub innego środka zaradczego, które pogłębiłoby jego nienormalny
stan jeszcze bardziej - nigdy, na Boga! Jednak zło pozostaje. Wiemy przecież, że
Kain popełnił zbrodnię będąc od urodzenia przyobleczony w ciało. Jego potomkowie dopuścili się wiadomo jakich czynów i ciało nie stanowiło dla nich więzów
krępujących zło. Krótko mówiąc nie było więzami, a dusza nie przyoblekła się
w ciało później, po zgrzeszeniu.
Nazwa „człowiek" w naturalnym i najprawdziwszym tego słowa znaczeniu nie
oznacza ani duszy bez ciała, ani ciała bez duszy, lecz wyraża złożenie duszy i ciała
dokonane dla osiągnięcia jednolitego pięknego kształtu. Orygenes twierdził, jak
Platon5, że tylko dusza jest człowiekiem. Autor powiada, że istnieje różnica między człowiekiem a pozostałymi tworami żyjącymi: im dano różne kształty i formy,
jakie na rozkaz Boga zrodziła dotykalna i postrzegalna natura, człowiek natomiast otrzymał postać na wzór i podobieństwo Boga, stworzoną pod każdym
względem dokładnie według prototypu i jednorodzonego obrazu Ojca. I warte jest
zastanowienia, co miał na myśli święty mówiąc to wszystko.
1

Metody z Olimpu - biskup i męczennik (2 poł. III w.), asceta i millenarysta, „czyli
głoszący rychłe nadejście tysiącletniego Królestwa bożego", autor wielu dzieł napisanych
w formie dialogów platońskich; większość z nich zaginęła, niektóre zachowały się w przekładzie starocerkiewnoslowiańskim, m.in. O wolnej woli (Cod. 236). Najważniejszym utworem Metodego jest Uczta, czyli o dziewictwie (Cod. 237); por. SWP, s. 282; Sinko, t. III cz. 1,
s. 607 n.
2
Traktat zatytułowany Aglaophon e peri anastaseos zachował się w wersji starocerkiewnosłowiańskiej (wyd. G.N. Bonwetsch Methodius, Leipzig 1917, s. 219-426).
3
Patrz Cod. 40 przyp. 13.
4
Patrz Cod. 8 przyp. 1.
5
Patrz Cod. 37 przyp. 4.
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[293b] Rzeźbiarz Fidiasz6, po wykonaniu posągu Pizajowego7 z kości słoniowej,
kazał rozlać przed nim oliwę, by zachować w nim moc nieśmiertelną8.
Diabeł, mówi autor - tak twierdził również Atenagoras9 - jest duchem stworzonym przez Boga otaczającym materię, podobnie jak i pozostali stworzeni przez
Niego Aniołowie, którym została powierzona piecza nad materią i postaciami
materialnymi. Tak dokonało się stworzenie Aniołów zgodnie z zamysłem Bożym;
czuwają oni nad tym, co stworzył Bóg, aby jako Władca pełnej i sprawnej we
wszechświecie opatrzności związał ze sobą chwałę i moc uniwersalną. Aniołowie
pozostali jako opiekunowie spraw, dla których stworzył ich Bóg i które im
powierzył. Diabeł natomiast wbił się w dumę, stał się przewrotny w kierowaniu
sobie powierzonymi sprawami, miotała nim zazdrość wobec nas, jak później tymi,
którzy zakochali się w kształtach cielesnych i utrzymywali stosunki miłosne
z córkami ludzi. Bóg postanowił, żeby mieli Aniołowie wolę dającą możność
wolnego wyboru tego lub tamtego, zupełnie tak, jak jest u ludzi. I jak to można
pojąć?
Odzienia ze skóry, powiada autor, oznaczają śmierć; mówi bowiem o Adamie:
zobaczył Bóg, jak będąc istotą nieśmiertelną popadł on w zło na skutek zastawionych sideł i stał się podobny do diabła, który go zwiódł na manowce; dlatego
właśnie Bóg Wszechmocny sporządził owe odzienia ze skóry10, aby wraz z rozkładem ciała sczezło całe wrodzone mu zło.
Autor mówi o dwóch widzeniach, jakie miał św. Paweł. Powiada też, że Apostoł
nie przypuszcza, żeby raj dla tych, którzy potrafili słuchać wnikliwych wypowiedzi, znajdował się w trzecim niebie. Mówiąc bowiem: „Znam człowieka porwanego aż do trzeciego nieba"11 oraz: ,,I wiem, że ten człowiek - czy w ciele, czy poza
ciałem, Bóg to wie, został porwany do raju..."12 oznajmił, że miał dwa wielkie
objawienia i w sposób oczywisty został wyniesiony dwukrotnie, raz do trzeciego
nieba, drugi raz - do raju. Werset: „Znam człowieka porwanego aż do trzeciego
nieba" świadczy, że dane mu objawienie otrzymał w trzecim niebie; natomiast
ponownie przytaczany werset: ,,I wiem, że ten człowiek, czy to w [294a] ciele, czy
poza ciałem, Bóg to wie, został porwany do raju" wskazuje, że następne objawienie, jakie przeżył, zaszło w raju. Mówi tak dlatego, że ci, którzy myślą
inaczej, twierdzą na podstawie jego słów, iż raj jest nadzmysłowy, ponieważ znaj6

Fidiasz (gr. Pheidias) syn Charmidesa - najwybitniejszy rzeźbiarz i malarz grecki epoki
klasycznej, działał w latach 460-430 przed Chr., wykonywał rzeźby, posągi bogów na zamówienie Aten, Delf, Olimpu.
7
Pizajowy (gr. Pisaios, łac. Pisaeus), czyli olimpijski. Pisa - przedgreckiego pochodzenia
nazwa Olimpu, słynnej z igrzysk olimpijskich i świątyni z posągiem Zeusa dłuta Fidiasza
- jeden z siedmiu cudów świata antycznego.
8
Por. Pauzaniasz Wędrówka po Helladzie, V 11,10.
9
Atenagoras - apologeta i teolog z Aten (por. Cod. 155 przyp. 1).
10
Por. Księga Rodzaju 3,21; Cod. 232 [288a], przyp. 7.
11
Drugi List do Koryntian 12,2.
12
Tamże, 12,3.
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duje się poza niebem13. Z tego wyprowadzają wniosek, że życie w raju jest bezcielesne.
Od nas zależy to, czy dopuszczamy się zła, czy się go nie dopuszczamy. W przeciwnym wypadku nie moglibyśmy ponosić kary za popełnione zło ani nie moglibyśmy otrzymywać nagrody za nasze dobre uczynki; natomiast nie od nas zależy
to, czy myślimy o złu, czy nie. Dlatego właśnie, mówi autor, św. Paweł powiada:
„Nie robię tego, czego chcę, lecz czynię to, czego nie chcę"14, to znaczy: myślę nie
o tym, o czym chcę myśleć, lecz o tym, o czym nie chcę. Powiada, że sama myśl
o złu została z nas wykorzeniona z powodu istnienia śmierci naturalnej i dlatego
też Bóg zesłał śmierć na grzeszników, aby zło nie pozostało nieśmiertelne. Lecz
w jakim celu to powiedział? Należy wiedzieć, że i inni nasi Ojcowie mówili tak
samo - że śmierć tym, którzy do niej dochodzą, nie przynosi w owej chwili ani
obciążenia, ani złagodzenia ich grzechów.
Przeczytaliśmy skrócony komentarz do słów apostolskich wzięty z tej samej
pracy tego samego autora.
Zobaczmy, co oznaczają słowa, któreśmy przedtem zacytowali w związku
z Apostołem. Jego wypowiedź „Ja żyłem niegdyś bez Prawa" oznacza życie w raju, oznacza -jak przypuszczaliśmy od początku - życie wcześniejsze od Prawa, nie
bez ciała, lecz w naszym ciele wraz z pierworodnymi. Wiedliśmy życie bez pożądania i w ogóle nie znaliśmy jego napadów. Nie mamy zasady, którą należy kierować się w życiu, ani prawdziwej możliwości osobistego decydowania o wyborze
sposobu życia, aby sprawiedliwie zasłużyć na pochwałę lub naganę, a zatem jesteśmy wolni od jakiegokolwiek zarzutu; nikt nie może pragnąć tego, czego mu nie
brak, zresztą także człowiek ogarnięty pożądaniem nie może podlegać oskarżeniom. Pożądać można nie spraw obecnych i pozostających w kręgu naszych możliwości, lecz takich, które chociaż są obecne, nie pozostają w naszym zasięgu. Jak
może ktoś pożądać tego, czego mu się nie zabrania i czego braku nie odczuwa?
Stąd też pojawia się wypowiedź: „Nie wiedziałbym bowiem, co to jest pożądanie,
gdyby Prawo nie mówiło: Nie pożądaj!"15 Dopiero gdy usłyszeli: „ale z drzewa
poznania dobra i zła nie będziecie jeść [294b], bowiem w dniu, w którym zjecie
z niego, pogrążycie się w śmierci"16, pojęli pożądanie i wypełnili się nim. Dlatego
też słusznie powiedziano: „Nie znałbym pożądania, gdyby Prawo nie mówiło: Nie
pożądaj!", ani nie pożądałbym jedzenia, gdyby przedtem nie powiedziano: „Nie
będziecie jeść" z niego. Stąd grzech znalazł powód, aby zadrwić ze mnie, ponieważ, po ustanowieniu tego przykazania diabeł sprawił, że powstało we mnie pożądanie: „Bo gdy nie ma Prawa, grzech jest w stanie śmierci"17, co znaczy, że gdyby
nie wydano przykazania, grzech nie wywierałby skutku. Ja żyłem przed przykazaniem życiem nienagannym, gdyż nie miałem przykazania, według którego powi13

Por. Cod. 232 [288b].
List do Rzymian 7,19.
15
Tamże 7,7.
16
Księga Rodzaju 2,17.
17
List do Rzymian 7,8.
14
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nienem postępować w życiu. „Gdy jednak zjawiło się przykazanie - grzech ożył, ja
zaś umarłem. I przekonałem się, że przykazanie, które miało prowadzić do życia,
zawiodło mnie ku śmierci"18. Stało się tak dlatego, że gdy Bóg dał mi już prawa
i przykazał, jak muszę postępować, a jak nie, diabeł sprawił, że obudziło się we
mnie pożądanie. Została mi bowiem dana Boża obietnica życia i nieśmiertelności,
abym, jeśli będę jej posłuszny, prowadził kwitnące życie, które zawiedzie mnie do
nieśmiertelności i szczęścia. Jeśli wypowiem jej posłuszeństwo, zwróci się ona ku
śmierci, ponieważ diabeł - którego autor nazywa grzechem, jako że jest sprawcą
grzechu - znalazł w danym mi przykazaniu okazję, aby skusić mnie do nieposłuszeństwa, a skusiwszy, zabił i sprawił, że naraziłem się na potępienie, bowiem ,,w
dniu, w którym zjecie z niego, pogrążycie się w śmierci". Tak że: „Prawo jest
święte i przykazanie Boże jest święte, sprawiedliwe i dobre"19, ponieważ zostało
dane nie na szkodę, lecz na zbawienie. Nie uważamy bowiem, że Bóg czyni coś
niepotrzebnego lub szkodliwego. Jakże więc, „...to, co dobre stało się dla mnie
przyczyną śmierci"?20 Prawo, które mi dano po to, by stało się przyczyną mojego
największego dobra? Przenigdy! Nie przykazanie było przyczyną, która doprowadziła mnie do niewoli zepsucia, lecz diabeł. Niechże się okaże zupełnie oczywiste,
że to on zgotował mi zło w miejsce dobra - aby twórca grzechu stał się grzesznikiem w najwyższym tego słowa znaczeniu i został za takiego uznany! „Wiemy
przecież, że Prawo jest duchowe"21. Dla nikogo nie stanowi ono przyczyny żadnej
krzywdy, gdyż istoty duchowe przebywają z dala od nierozumnego pożądania i od
grzechu. „A ja jestem cielesny, zaprzedany w niewolę grzechu"22, to znaczy, że
jestem istotą cielesną umieszczoną w środku między dobrem i złem, abym jako
człowiek wolny wybierał z tego, co leży w moim zasięgu, to, czego [295a] chcę
(„Kładę przed tobą życie i śmierć"23). Skłaniać się do nieposłuszeństwa wobec
prawa duchowego, to znaczy - nie słuchać przykazania; skłaniać się do posłuszeństwa wobec prawa materialnego, to znaczy - słuchać rady węża; przez taki wybór
„zostałem zaprzedany" diabłu, ponieważ „popadłem w grzech".24
Odtąd zło, które mnie oblegało, usadowiło się w moim ciele i żyje w nim od
kiedy w nim zamieszkało, ponieważ nałożono je na mnie jako karę za to, że nie
usłuchałem Prawa i zaprzedałem się złu. Dlatego słów: „Nie rozumiem bowiem
tego, co czynię" i „czynię... to, czego nienawidzę"25 nie należy rozumieć w sensie
złego działania, lecz jedynie w znaczeniu złego myślenia. Nie od nas bowiem
zależy to, czy myślimy, czy nie myślimy o sprawach niedorzecznych; od nas natomiast zależy, czy zamieniamy nasze myśli w czyn, czy nie. Nie jesteśmy w stanie
18
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zapobiec powstawaniu w nas myśli, ponieważ powstają one w nas pod wpływem
bodźców zewnętrznych, możemy natomiast nie dać się im nakłonić lub ich nie
realizować. Dlatego wola niemyślenia o czymś leży w naszej mocy, natomiast
sprawić, żeby myśli zanikały i nie powodowały w naszej pamięci procesu myślenia
- nie potrafię, gdyż jak powiedziałem, nie leży to w naszej mocy. Tak że rozumienie tych słów jest takie: „Nie czynię dobra, którego chcę". Chcę przecież nie
myśleć o tym, co przynosi szkodę, ponieważ dobro pozostaje zawsze nienaganne.
I jeszcze to: „Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego
nie chcę"26, czyli nie chcąc myśleć, myślę wciąż o tym, czego nie chcę.
I spójrzcie, czy nie dlatego sam Dawid udał się do Boga; był niezadowolony, że
i on myśli o tym, o czym nie chce: „Oczyść mnie od tych, które są skryte przede
mną. Także od obcych ustrzeż sługę twego. Jeśli nie panują one nade mną, wówczas będę bez skazy i wolny od wielkiego występku"27. Sam Apostoł również
mówi w innym miejscu: „Udaremniamy ukryte knowania i wszelką wyniosłość
przeciwną poznaniu Boga i wszelki umysł poddajemy w posłuszeństwo Chrystusowi"28.
Jeśliby ktoś ośmielił się uznać za sprzeczne słowa Apostoła, i odpowiedzieć, że
naucza On, iż nie tylko w myśli nienawidzimy zła i robimy to, czego nie chcemy,
ale także w naszym postępowaniu - powiedział przecież: „Nie czynię bowiem
dobra, którego chcę, ale czynię zło, którego nie chcę"29 - to uznamy to za słuszne;
jeśli ktoś tak mówi [295b], mówi prawdę, wyjaśniając, że złem jest to, czego
nienawidzi Apostoł. Nie chciał On tak postępować, a przecież postępował i nie
czynił dobra, którego chciał; wręcz przeciwnie, ilekroć chciał uczynić dobro, tylekroć czynił nie dobro, którego chciał, lecz zło, którego nie chciał. I dlaczego
zachęcając nas do całkowitego porzucenia grzechu, powiada: „Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa?"30
W ten sposób wypowiedział on wyżej cytowane słowa nie po to, by postępować
tak, jak nie chciał, ale dlatego, by jedynie myśleć o tym; czyż w przeciwnym
wypadku mógłby być wiernym naśladowcą Chrystusa?
Byłoby dobrze i nie mogłoby być większej radości, gdybyśmy nie mieli przeciwników, którzy nas zwalczają. Ale to jest niemożliwe, bo nie możemy tego, czego
chcemy (nie chcemy przecież mieć takich ludzi, którzy wciągają nas w cierpienia;
wtedy byłoby tak, że zostalibyśmy zbawieni bez naszego potu; i nie dzieje się tak,
jak chcemy, lecz jak tego nie chcemy; zachodzi więc potrzeba, abyśmy zostali
poddani próbie, na jaką zasłużyliśmy). Nie ustąpimy więc, duszo moja, nie ustąpimy przed złem, ale „wdziejemy na siebie pełną osłaniającą nas zbroję, włożymy
pancerz sprawiedliwości, obujemy nogi w gotowość głoszenia dobrej nowiny, we
wszelkich okolicznościach weźmiemy do ręki tarczę wiary, pod której osłoną
26
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potrafimy zgasić wszystkie rozżarzone pociski złego. Weźmiemy też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże, abyśmy mogli stawić czoło knowaniom
diabła"31 oraz „udaremnić ukryte knowania i wszelką wyniosłość przeciwną poznaniu Chrystusa"32. „Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału"33.
,,... Bo nie czynię tego, czego chcę, ale to, czego nienawidzę... Jeżeli zaś czynię
to, czego nie chcę, to tym samym przyznaję Prawu, że jest dobre. A zatem już nie
ja to czynię, ale mieszkający we mnie grzech. Jestem bowiem świadom, że we
mnie, to znaczy w moim ciele, nie mieszka dobro..."34 - słusznie mówi Apostoł.
Pamiętacie przecież, jak to wyżej ustaliliśmy, że od kiedy przydarzyło się człowiekowi, że przywiedziono go do błędu i nieposłuszeństwa wobec przykazania, zamieszkał w nim grzech wynikły z braku posłuszeństwa. Tak powstał zamęt. Spowodowaliśmy go gwałtownymi niepokojami i niestosownymi rozważaniami, sami
pozbawieni natchnienia Bożego, [296a] przejęci natomiast z podszeptu niezwykle
obrotnego i przebiegłego węża pożądaniem rzeczy materialnych.
Dlatego właśnie Bóg ustanowił śmierć dla unicestwienia grzechu i dla naszego
dobra, aby grzech, który powstał w nas, kiedy byliśmy nieśmiertelni, nie stał się,
jak mówiłem, nieśmiertelny. Stąd Apostoł powiada: „Jestem bowiem świadom, że
we mnie, to znaczy w moim ciele, nie mieszka dobro"; mówiąc to chce on powiedzieć, że grzech powstał z nieposłuszeństwa i zakorzenił się w nas w wyniku
pożądania. Z tego grzechu jak nowe latorośle powstają w nas bezustannie myśli
szukające przyjemności. Jest w nas bowiem dwojaki rodzaj myśli: jeden, zrodzony
z pożądania i ukrywający się w naszym ciele - powstał on (jak mówiłem) z tchnienia ducha materii, drugi pochodzi z prawa zgodnie z przykazaniem. Otrzymaliśmy go, aby go strzec jako wrodzone i naturalne prawo; pobudza on naszą myśl ku
dobru. Dlatego według umysłu mamy upodobanie zgodne z Prawem Bożym35 (tam
bowiem jest człowiek wewnętrzny), a my znajdujemy upodobanie w prawie diabła
„według pożądania zamieszkującego w ciele"36. Ten, kto walczy z Bogiem i działa
przeciwko Prawu Bożemu, to znaczy przeciw dążeniu swego umysłu do dobra, ten
sam wciąż powoduje bolesne skurcze, które pobudzają materię do przekraczania
Prawa. Wydaje mi się, że Paweł przyjmuje tu trzy oczywiste prawa: jedno, zgodne
z wrodzonym w nas dobrem, które jasno nazwał prawem umysłu; drugie, powstałe w wyniku ataku zła, które nieraz ciągnie ku urojonym doznaniom i walczy
- powiada - z prawem umysłu; trzecie, które jest prawem grzechu wywodzącym
się z pożądania i które zagnieździło się w ciele - nazwał je prawem grzechu
zamieszkującym w naszych członkach37. Zło galopuje i wydaje przeciw nam rozkazy, które popychają nas do niesprawiedliwości i złych uczynków.
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Nam samym jedno wydaje się lepsze, drugie gorsze. I jak wtedy, kiedy lepsze
odniesie z natury rzeczy zwycięstwo nad gorszym, cały umysł skieruje się do
dobrego, tak gdy gorsze pojawia się w obfitości, i to coraz większej, człowiek
zwraca się w przeciwnym kierunku, do złych myśli. Wówczas właśnie Apostoł
zanosi modły o pomoc w pozbyciu się ich, ponieważ wierzy, że jest to śmierć
i zagłada, zgodnie ze słowami proroka: „Oczyść mnie od tych, -które są skryte
przede mną"38.
Same słowa tego dowodzą, kiedy Apostoł mówi: „Znajduję bowiem upodobanie w Prawie Bożym według człowieka [296b] wewnętrznego, spostrzegam natomiast inne prawo w moich członkach. Toczy ono walkę z prawem mego umysłu
i podbija mnie w niewolę pod prawo grzechu będącego w moich członkach. Nieszczęsny ze mnie człowiek! Któż mnie wyzwoli z ciała tej śmierci?"39. Nie ciało
Apostoł mieni śmiercią, lecz prawo grzechu, które z powodu nieposłuszeństwa
kryje się w nas i w naszych członkach oraz bezustannie popycha duszę do śmierci
grzechu.
I natychmiast dodaje, gdyby był oczywiście człowiekiem wolnym, od jakiej
śmierci pragnąłby się wyzwolić i kto byłby jego wybawicielem: „Dzięki Bogu
przez Jezusa Chrystusa"40. I trzeba zwrócić uwagę na to, Aglaofoncie, że jeśli
nazywa on ciało śmiercią, jak to zrozumieliście, to nie mógł uznać w Chrystusie
wybawiciela, który miałby go później wyrwać z takiego zła. Jakim więc cudem
byłoby przyjście Chrystusa? Dlaczego Apostoł w ogóle wyrażałby się w ten sposób, że Bóg mógłby wybawić od śmierci przez nadejście Chrystusa - wtedy wszyscy ludzie jeszcze przed przyjściem Chrystusa na świat musieliby umierać? Tak że,
Aglaofoncie, to nie ciało nazywa on śmiercią, lecz grzech zamieszkały w ciele
w wyniku pożądania, od którego Bóg ocalił go przez przyjście Chrystusa.
„Albowiem prawo Ducha, który daje życie i w Jezusie Chrystusie, wyzwoliło cię
spod prawa grzechu i śmierci"41, aby Ten, kto obudził Jezusa z martwych, dzięki
Jego Duchowi w nas zamieszkałemu przywrócił do życia również nasze śmiertelne
ciało. Grzech tkwiący w naszym ciele będzie skazany na zniszczenie, żeby zasadność prawa naturalnego ukazała się w sposób namacalny, zgodnie z przykazaniem, które prowadzi nas do dobrego. Istniejącą w nas niemożność czynienia
dobra naturalnego, osłabionego przez pożądanie, które nad nim góruje w ciele,
Bóg pokonał, „wysławszy swego Syna, który przyoblekł się w ciało podobne do
ciała grzechu", aby grzech został skazany na unicestwienie i „już nigdy nie mógł
zaowocować" w ciele. Właściwość „prawa naturalnego spełniła się" występując
w obfitości dzięki posłuszeństwu ludzi, którzy nie idą za pożądaniem ciała, lecz za
pożądaniem ducha i pod jego przewodnictwem. „Prawo Ducha życia", które jest
różne od [297a] wyżej wzmiankowanych i dane drogą obwieszczenia, ze względu
na posłuszeństwo i odpuszczenie grzechów „oswobodziło nas od prawa grzechu
38
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i śmierci" - dzięki całkowitemu pokonaniu grzechu, panującego dotąd samowładnie nad ciałem.
Autor twierdzi, że rośliny nie czerpią pokarmu z ziemi ani nie rosną dzięki niej.
Mówi, że ktoś mógłby zapytać, w jaki sposób ziemia, zmieniając swą substancję,
może być wchłaniana przez tak wielką liczbę drzew42. Wówczas przecież korzenie
musiałyby stale wchłaniać leżącą pod nimi ziemię, aby przeniknęła ona do całego
drzewa, i wydrążyć miejsce, w którym drzewo wyrosło. Tak że absurdalne jest tu
rozumowanie przez analogię o wchłanianiu odbywającym się w ciele ludzkim. Jak
bowiem w ogóle ziemia, która dostaje się przez korzenie do pni drzew i rozchodzi
się przez kanaliki do wszystkich gałęzi, może się zmienić w liście i owoce? Drzewa:
cedry, pinie i jodły, które przez cały rok mają gęste igliwie i dają dużo owoców,
nie czerpią - jest to widoczne - niczego z leżącej pod nimi ziemi, aby obficie
zasilać cały pień. Jeśli prawdą jest, że ziemia dostaje się przez korzenie i przemienia się w drzewo, to cała ziemia w miejscu wokół niego musiałaby się zapaść,
ponieważ materia sucha nie może, jak ciecz, przemieszczać się bez przerwy do
miejsca, w którym znajduje się w ruchu. Zresztą figowce i inne tego rodzaju
krzewy rosnące często na grobach nie wchłonęły w siebie, jak mówią, niczego
z nich. Jeśliby ktoś chciał zebrać z tych krzewów owoce czy wieloletnie liście,
zahaczyłby, że ich masa jest dużo bardziej zwarta niż masa ziemi, która znajduje
się na grobach. Dlatego jest rzeczą całkiem nie na miejscu myśleć, że ziemia
zamienia się w owoce i wnika w liście, chociaż dzięki niej rośnie wszystko, cokolwiek znajduje się na niej i z niej korzysta. Chleba nie można zrobić bez mąki,
miejsca, czasu i ognia, a chleb wcale nie jest i nie staje się jednym z tych składników. Tak samo dzieje się z tysiącami innych rzeczy.
Słowa: „Wiemy bowiem, że jeśli nawet zniszczeje nasz ziemski przybytek zamieszkania"43 itd. wysuwają orygeniści naprzód, aby rozprawić się z koncepcją zmartwychwstania ciał, i nazywają ciało namiotem i przybytkiem niebios, wzniesionym
nie ludzką ręką, oraz swą szatą duchową. Dlatego św. Metody powiada, że przybytek ziemski [297b] należy rozumieć szerzej, jako krótkie życie na ziemi, a nie
jako namiot. Jeśli bowiem sądzicie, że On widzi nasze ciało w zniszczonym przybytku ziemskim, to czy powiecie też, że jest to mieszkanie, którego dom uległ
zniszczeniu? Czym innym bowiem jest mieszkanie, a czym innym dom, jeszcze
czymś innym jesteśmy my, do których należy pomieszczenie. Jeśli bowiem Apostoł powiada, że nasza ziemska siedziba, ten namiot, jest zniszczalna, to chce
w pewnym sensie pokazać, że my jesteśmy duszami, nasze ciało jest namiotem,
a przybytek namiotu to metafora czasu, w którym posługujemy się naszym ciałem
przez całe doczesne życie. Jeśli więc obecne życie naszego ciała ulega zniszczeniu,
tak jak dom, to w niebie otrzymamy przybytek wzniesiony nie ludzką ręką.
Mówi się, że nie wykona go ludzka ręka, w przeciwieństwie do przybytku
ziemskiego, będącego dziełem człowieka, ponieważ wszystkie przedmioty użytecz42
43
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ne i zdobiące życie są wytworami rąk ludzkich. O ciele jako stworzeniu Bożym nie
mówi się, że jest wytworem ręki, ponieważ nie ukształtowały go umiejętności
ludzkie. A jeśli się powie, że ciało stworzone przez Boga jest wytworem ręki, to
w takim rozumieniu, jak dziełami ręki są dusze, Aniołowie, a nawet szaty będące
w niebie; są one także dziełami samego Boga.
Jaki jest więc dom wykonany ręką człowieka? Jest on, jak mówiłem, tym krótko
trwającym życiem wiedzionym za pomocą rąk ludzkich: „W pocie więc oblicza
twego - mówi Pan - będziesz spożywał chleb twój"44. Dopiero po zakończeniu
życia doczesnego mamy owo życie, które nie jest dziełem żadnej ręki, tak jak
objawił Pan mówiąc: „Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy
(wszystko) się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków"45. To bowiem, co
Pan nazwał tu „przybytkami", Apostoł nazywa w innym miejscu „szatami"; to,
co Pan nazywa „przyjaciółmi za niegodziwą mamonę", Apostoł ze swej strony
mieni „zburzonymi domami".
Tak też, kiedy dni naszego życia skończą się, nasze dobre uczynki sprawią, że
nasze dusze otrzymają nagrodę za dobro, jakie zyskaliśmy sobie w tym niesprawiedliwym życiu; świat bowiem znajduje się „w posiadaniu Zła"46. A zatem, po
zakończeniu krótkotrwałego życia, my jako dusze będziemy mieli przed zmartwychwstaniem siedzibę przy Bogu dopóty, dopóki nie otrzymamy odnowionego
dla nas przybytku, w którym nie grozi żaden upadek. Dlatego właśnie wzdychamy
w udręczeniu, że nie chcemy wyzbyć się naszego ciała, lecz chcemy przywdziać je
na resztę życia47. Przybytkiem niebieskim, do którego usiłujemy się dostać [298a],
jest nieśmiertelność. Jeśli przywdziejemy życie doczesne, wszystko, cokolwiek jest
w nim ze słabości, zostanie całkowicie wchłonięte przez życie wieczne, ponieważ
owa słabość jest zniszczalna i śmiertelna.
„Albowiem według wiary, a nie dzięki widzeniu postępujemy"48, to znaczy, że
pędzimy życie zgodnie z wiarą, gdyż rozumem nie możemy wciąż jeszcze objąć
spraw niebieskich w sposób dość jasny, aby je widzieć, z nich korzystać i żyć
wśród nich.
„Zapewniam was, bracia, że ciało i krew nie mogą posiąść królestwa Bożego
i że to, co zniszczalne, nie może mieć dziedzictwa w tym, co niezniszczalne"49.
Kiedy Apostoł mówi „ciało", nie wskazuje samego ciała, lecz nierozumną pogoń
za nieczystymi przyjemnościami duszy. A zatem mówiąc: „Ciało i krew nie mogą
posiąść królestwa Bożego" wyjaśnia od razu: „I to, co zniszczalne, nie odziedziczy
tego, co niezniszczalne". Zniszczenie nie jest tym, co się samo niszczy; natomiast
jest tym, co powoduje zniszczenie. Kiedy bowiem śmierć odniosła już zwycięstwo,
ciało zmierza ku zniszczeniu, i odwrotnie, gdy jest w nim życie, istnieje i nie ulega
44
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unicestwieniu. Dzieje się tak dlatego, że ciało zostało stworzone na granicy między
niezniszczalnością i zniszczalnością; nie jest ani zniszczalne, ani niezniszczalne;
pokonane przez zniszczenie w wyniku swej pogoni za przyjemnościami, chociaż
było dziełem i własnością Niezniszczalnego; z tej właśnie przyczyny ciało zrodziło
się na zniszczenie, a ponieważ uległo ono zniszczeniu i za sposób jego wychowania
zostało wydane śmierci, Bóg nie pozostawił go w dziedzictwie na łup zwycięzcy
i dla zniszczenia, lecz po triumfie odniesionym nad śmiercią przez zmartwychwstanie oddał we władztwo niezniszczalności, aby niezniszczalność nie przypadła
w udziale zniszczalności, lecz żeby weszła w posiadanie tego, co jest zniszczalne.
I ponadto Apostoł mówi w odpowiedzi: „Trzeba, ażeby to, co zniszczalne,
przyodziało się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodziało się w nieśmiertelność"50. Zniszczalne i śmiertelne przyodziewa się w nieśmiertelność i niezniszczalność; cóż zatem mogłoby to znaczyć innego niż: „Zasiewa się zniszczalne
- powstaje zaś niezniszczalne"51, gdyż: „A jak nosiliśmy obraz ziemskiego (człowieka), tak też nosić będziemy obraz (człowieka) niebieskiego"52. Do obrazu
ziemskiego bowiem, jaki mieliśmy, odnoszą się słowa: „...bo prochem53 jesteś
i w proch się obrócisz"54, natomiast z obrazem niebieskim wiążą się zmartwychwstanie i nieśmiertelność.
Justyn Neapolitańczyk55, człowiek, który żył w czasie nie tak odległym od
czasów Apostołów56 i omal nie odbiegał od nich w cnocie, powiada, że to, co
umiera, jest tym, co się dziedziczy, natomiast to, co żyje, samo dziedziczy. To, co
umiera, jest ciałem, życie - to królestwo niebieskie. Kiedy Paweł [298b] mówi, że
ciało i krew nie mogą posiąść Królestwa Bożego, to nie mówi tego, powiada
Metody, aby uwłaczać myśli o odrodzeniu ciała, lecz by głosić naukę o Królestwie
Bożym, że stanowi ono życie wieczne i nie jest dziedzictwem ciała; przeciwnie, to
ciało jest dziedzictwem życia. Przecież gdyby Królestwo Boże było dziedzictwem
ciała, byłoby życiem i wówczas działoby się tak, że życie rozpłynęłoby się w zniszczeniu. Natomiast teraz to, co umiera, przypada w dziedzictwie życiu, aby „Zwycięstwo pochłonęło śmierć"57 i żeby to, co zniszczalne, okazało się nabytkiem
niezniszczalności, który, wolny od śmierci i grzechu, jest jednocześnie niewolniczo
posłuszny nieśmiertelności, i aby ciało miało udział w nieśmiertelności, a nie żeby
nieśmiertelność stała się udziałem ciała.
„I wpierw zmartwychwstaną umarli w Chrystusie, potem my, żywi"58. Św.
Metody tak mówi o tym wersecie: odnosi się on do samych ciał, które jedynie są
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Tamże, 15,53.
Tamże, 15,42.
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Tamże, 15,49.
53
W oryginale „ziemią" (gr. ge).
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Księga Rodzaju 3,19.
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Justyn - patrz Cod. 125 przyp. 1.
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Zginął śmiercią męczeńską w Rzymie ok. 167 r.
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Pierwszy List do Koryntian 15,54.
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nasze, ponieważ „my, żywi" jesteśmy duszami; odzyskują one swoje ciała zmartwychwstałe z ziemi, aby zabrano je wraz z nimi „na spotkanie"59 Pana; wówczas
będziemy radośnie uczestniczyć wespół z Nim we wspaniałym święcie
zmartwychwstania. W zamian za ciała otrzymaliśmy wieczne przybytki, w
których nie będzie już ani śmierci, ani zniszczenia.
Autor powiada: ja widziałem na Olimpie (chodzi tu o Olimp w Licji) ogień,
który płonie samorzutnie na szczycie góry wydobywając się z głębi ziemi60.
Wokół ognia rośnie roślina - wierzba61. Jest ona tak pięknie kwitnąca, zielona,
i daje tak gęsty cień, że wydaje się, iż wyrosła raczej nad źródłem. Jaka przyczyna sprawiła, że jeśli istnieją substancje zniszczalne i ciała, które trawi ogień,
chociaż ze swej natury jest łatwopalna, ogień płonie wokół jej korzeni - ta
roślina nie tylko nie uległa całkowitemu spaleniu, lecz, co więcej, rozwijała się
jeszcze bardziej? Wrzuciłem gałęzie drzew z pobliskiego lasu w miejsce, z którego wydobywa się ogień - natychmiast ogarnął je płomień i spłonęły. Co więc
znaczy to niewiarygodne zjawisko? Bóg dał nim znak i zapowiedź dnia przyszłego, abyśmy się dowiedzieli, że gdy ogień ogarnie wszystkie ciała, które żyły
w czystości i sprawiedliwości, będą one stąpały po ogniu jak po zimnej wodzie62.
Mówi dalej: zapoznaj się z tym, co powiada również św. [299a] Jan: „Morze
wydało zmarłych, co w nim byli"63, i „Śmierć, i Otchłań64 wydały zmarłych, co
w nich byli"65. Czy nie ukazał on tu części pochodzących z elementów, a oddanych dla przywrócenia każdego ciała do stanu poprzedniego? Morze jest przecież substancją mokrą, Hades natomiast - znaczy niewidzialny66, dlatego że go nie
widać, jak powiada Orygenes - jest powietrzem, śmiercią i ziemią, gdyż w niej
chowa się zmarłych; od niej też pochodzi nazwa prochu67 nadana śmierci w Psalmach. Chrystus bowiem powiedział, że zeszedł w proch śmierci68.
Mówi, że wszystko, co się składa z czystego powietrza, z czystego ognia i jest
współistotne Aniołom, nie może zawierać w sobie ziemi i wody; wówczas
bowiem byłyby to istoty ziemskie. Takie jest ciało i takie elementy, z których w
wyobraźni
59

Por. tamże.
Podobne informacje zamieszczają: Ktezjasz (Cod. 72 [46a]) i Diodor z Tarsu (Cod. 223
[212b]).
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Krzew wierzby (gr. hagnos, łac. agnus castus), wysoki krzew z rodzaju werbenowatych;
jedna z odmian około trzystu gatunków drzew i krzewów tej rośliny (por. Hymn homerycki
Do Hermesa 140; Platon Fedrus 230b).
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Por. Księga Daniela 3,50.
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Apokalipsa św. Jana 20,13.
64
W tekście Focjusza „Piekło" (gr. Haides), Otchłań - w przekładzie polskim Pisma
Świętego (Pallottinum), s. 1414.
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Apokalipsa św. Jana 20,13.
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Hades, gr. forma epicka: Aidés, etymologię tego wyrazu wyprowadzano od przymiotnika aeides - niewidoczny, bezkształtny.
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W oryginale „ziemia", „proch" (gr. chous) por. przyp. 53.
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Por. Księga Psalmów 22(21), 16.
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Orygenesa powstało ciało człowieka mające zmartwychwstać; nazwał on je ciałem
eterycznym.
Mówi: skąd pochodzi według ciebie postać mająca zmartwychwstać, chociaż
w ogóle ta postać o kształcie ludzkim jest niepotrzebna sama w sobie i ulega
unicestwieniu? A przecież jest ona dużo ładniejsza od pozostałych form nadanych
istotom żyjącym; ma ją, ten obraz, samo Bóstwo, jak wskazuje przemądry Paweł:
„Mężczyzna zaś nie powinien nakrywać głowy, bo jest obrazem i chwałą Boga..."69, według którego zostały uformowane obdarzone inteligencją duchowe ciała Aniołów. Czy jest to postać okrągła, czy wielokątna, czy sześcienna, czy
w kształcie piramidy? Rozmaitość form jest ogromna, lecz w tym wypadku jest to
niemożliwe. Jakiż więc byłby wybór? Czy postać podobna do Boga (sam bowiem
Paweł wyznaje, że dusza ma postać ciała) byłaby do wzgardzenia jako mało
zaszczytna i miałaby zmartwychwstać bez nóg i rąk?
Autor powiada: zmiana postaci polega na przywróceniu ciała do stanu wolnego
od cierpienia i dopuszczeniu go do chwały. Teraz bowiem jest to ciało podlegające
pożądaniu i upadkowi (dlatego również Daniela nazywano człowiekiem żądz),
lecz w przyszłości zostanie ono przemienione w ciało nie podlegające cierpieniu
i to nie przez inne ukształtowanie członków, lecz dzięki temu, że nie będzie pożądało ziemskich przyjemności.
W polemice z Orygenesem mówi: Orygenes zatem sądzi, że duszy zwraca się nie
to samo ciało zmartwychwstałe, lecz że jest to ciało o kształcie każdego człowieka,
takiego, jakim jest, charakterystyczne dla wyglądu ciała, które zmartwychwstanie
w innym, eterycznym ciele, aby każdy ukazał się ponownie taki, jaki był, w swoim
kształcie; takie jest [299b] zapowiedziane zmartwychwstanie. Ciało materialne,
powiada, ulega zmianie, ubywa go lub przybywa, nigdy nie pozostaje takie samo,
jeśli chodzi o wygląd, który określa jego kształt i jest ważniejszy od kształtu.
Wynika stąd bezsprzecznie, że zmartwychwstanie dotyczy jedynie wyglądu.
Z kolei, nieco dalej powiada: Orygenesie! Jeśli upierasz się stanowczo, że należy
oczekiwać zmartwychwstania jedynie w wyglądzie, który przemieni się w ciało
eteryczne, i jeśli podajesz nam za dowód koronny wizje Eliasza i Mojżesza, mówiąc: „Tak jak oni po rozstaniu się z życiem zostali ujrzeni i zachowali taki sam
wygląd, jaki mieli od początku, tak też i zmartwychwstanie wszystkich ludzi
odbędzie się w ten sam sposób"70, to przecież Mojżesz i Eliasz zmartwychwstali
przed Męką i Zmartwychwstaniem Chrystusa i ukazali się mając już taki wygląd,
o jakim mówisz. Jakże więc Prorocy i Apostołowie wielbią Chrystusa jako Pierworodnego spośród umarłych71? Jeśli się obstaje przy poglądzie, że Chrystus jest
pierworodnym spośród umarłych i że jest On pierworodny wśród umarłych, i tym
który zmartwychwstał przed wszystkimi, i jeśli Mojżesz już przed Męką Chrystusa
69

Pierwszy List do Koryntian 1-1,7.
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ukazał się Apostołom i miał wygląd taki, w jakim, jak mówisz, dokonało
się zmartwychwstanie, to takie zmartwychwstanie nie jest zmartwychwstaniem
wyglądu bez ciała. A zatem albo zmartwychwstanie jest zmartwychwstaniem
jedynie wyglądu, jak ty zaręczasz, i Chrystus nie może być pierworodnym
wśród umarłych z tego powodu, że już przed Nim ukazały się po śmierci
dusze o takim wyglądzie, albo Chrystus jest rzeczywiście pierworodnym, jakim
jest, i jest w ogóle rzeczą niemożliwą, żeby przed Nim jacyś ludzie byli uznani
za godnych zmartwychwstania, aby już ponownie nie umrzeć. Jeśli natomiast
uznaje się, że nikt przed Nim nie zmartwychwstał i że Apostołowie nie ujrzeli
Mojżesza i Eliasza w postaciach cielesnych, lecz ujrzeli jedynie ich wygląd,
to wynika stąd jasno, że zmartwychwstanie dokonało się w ciele. I byłoby
całkiem niedorzecznie ograniczać zmartwychwstanie tylko do wyglądu, ponieważ dusze, także po wyjściu z ciała, na pewno nigdy nie pozbywają się tego
wyglądu, w którym - jak twierdzisz - ciało zmartwychwstaje. Jeśli dusze zachowują ten wygląd i jest on od nich nierozdzielny, jak w wypadku dusz
Mojżesza i Eliasza, i jeśli nie ulega on zniszczeniu, według ciebie, ani nie
ginie, lecz wszędzie im towarzyszy, to nie wygląd zmartwychwstaje, bo on
nigdy nie zaginął.
Jeśliby ktoś się oburzył i odpowiedział: Jak to? Jeśli nikt nie zmartwychwstał
przed zejściem Chrystusa do [300a] piekła, to dlaczego głosi się, że niektórzy
zmartwychwstali przed Nim, a wśród nich syn wdowy z Sarepty72, syn Szunemitki73 i Łazarz74? Trzeba powiedzieć: Ale ci ludzie zmartwychwstali, aby umrzeć
ponownie. My mówimy tylko o tych, którzy po przebudzeniu się nie umrą.
Jeśliby natomiast ktoś miał wątpliwości w sprawie co do duszy Eliasza, który
według Pisma Świętego został wzięty do nieba z ciałem - a według nas był widziany przez Apostołów jako nie połączony z ciałem - trzeba mu odpowiedzieć: to za
nami przemawia fakt, że Apostołowie widzieli go w ciele, gdyż przez to okazuje
się, że nasze ciało nie potrafi osiągnąć niezniszczalności tak, jak to było ze zniknięciem Henocha75. Gdyby bowiem nie mógł stać się niezniszczalny, nie żyłby tak
długo wolny od cierpienia. A jeśli widziano Eliasza wraz z jego ciałem76, to wówczas już nie żył, ale też jeszcze nie zmartwychwstał jako jeden spośród nieżyjących.
Mówimy tak dlatego, aby zgodzić się tu z Orygenesem, który twierdzi, że po
śmierci wygląd zostaje oddzielony od ciała i oddany duszy w posiadanie; to jest
w ogóle niemożliwe, żeby w czasie przemiany ciał wpierw zanikał ich wygląd, tak
jak zanika kształt roztapianego posągu przed całkowitym zakończeniem procesu
roztapiania; w substancji bowiem jakość nie może się oddzielić od materii. W roztopionym posągu nie ma już kształtu nadanego spiżowi, gdyż ten zanika, lecz nie
przestaje istnieć w swojej substancji. A ponieważ mówi się, że w śmierci wygląd
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odłącza się od ciała, przyjrzyjmy się, w jaki sposób mówi się o tym, że element
oddzielony oddziela się.
Tak więc mówi się, że jeden element oddziela się od drugiego albo w działaniu
i substancji, albo w myśli lub w działaniu, ale nie w substancji. Dzieje się to tak,
jakby ktoś oddzielał ziarna pszenicy od ziaren jęczmienia; ponieważ zachodzi tu
oddzielanie przez ruch, nazywa się to oddzielaniem przez energię kinetyczną,
a tam, gdzie elementy są w stanie rozdzielenia, mówi się o rozdzieleniu w substancji. Rozdzielanie w myśli zachodzi wówczas, gdy oddzielamy materię od jakości
i jakości od materii. Rozdział w działaniu, a nie w substancji występuje wtedy, gdy
jeden element oddzielony od drugiego przestaje istnieć, gdyż stracił podporę dla
swej substancji. Można to zrozumieć na przykładzie wytworów rąk ludzkich,
o których mówi się mając na względzie spiżowy posąg człowieka czy konia. Takie
rozważanie pozwala zrozumieć i dostrzec zmianę naturalnego kształtu i przekształcanie się w inną postać, które sprawia, że wygląd, uformowany wraz z przedmiotem, ginie: jeśli ktoś roztapia dzieła sztuki wymodelowane na kształt i wygląd
człowieka [300b] czy konia, to zobaczy, że wygląd zginie, a sama materia pozostaje. Tak więc bezpodstawne jest mówienie, że wygląd zmartwychwstanie nie
uległszy żadnej zmianie, natomiast ciało, w którym wygląd znalazł swój kształt,
ulegnie zmianie.
Ależ oczywiście, powiada Orygenes, ciało ziemskie przemieni się w ciało eteryczne! Należy więc uznać, że wygląd sam w sobie nie zmartwychwstanie pierwszy,
ponieważ zmienił się umierając wraz z ciałem. Jeśli nawet przeistoczy się w ciało
eteryczne, to przede wszystkim to ciało eteryczne nie będzie tym pierwszym ciałem, które było jego podstawą, lecz, jako przemienione w ciało wysublimowane,
będzie w jakimś stopniu podobne do niego. Jeśli zaś nie zmartwychwstanie ani ten
sam wygląd, ani to samo ciało, lecz zmartwychwstanie inne zamiast poprzedniego
(gdyż to, co jest do czegoś podobne, jest równocześnie różne od tego, do czego jest
podobne), to nie może to być owo pierwsze ciało, na którego podobieństwo
zostało ukształtowane.
Wygląd, mówi autor, jest tym, co ukazuje identyczność części charakteryzujących kształt każdej istoty.
Słowa proroka Ezechiela o zmartwychwstaniu nieżyjących77 Orygenes tłumaczy
alegorycznie i usiłuje wyjaśnić, że odnoszą się one do powrotu Izraelitów, którzy
zostali niegdyś przesiedleni jako jeńcy do Babilonu78. Ten święty autor obala ten
pogląd i mówi, że Izraelici nie odzyskali pełnej wolności ani nie odnieśli zwycięstwa nad wrogami, aby bardziej zdecydowanie zająć Jerozolimę i w niej
zamieszkać.
W odbudowie świątyni, czego bardzo chcieli, przeszkadzały im często inne ludy
i dlatego przez czterdzieści sześć lat mieli oni trudności z jej odbudowaniem,
podczas gdy Salomon wzniósł ją od fundamentów w ciągu lat siedmiu79.
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Czy trzeba o tym mówić? Od Nabuchodonozora80 i królów panujących po nim
w Babilonie aż do najazdu Persów81 na Asyrię, władztwa Aleksandra82 i wojny,
jaka wybuchła między Rzymianami i Żydami83, wrogowie niszczyli Jerozolimę
sześć razy. Opowiada o tym Józef84 mówiąc: „W drugim roku panowania Wespazjana Jerozolima, już przedtem zdobyta pięciokrotnie, padła i po raz drugi
wyludniła się. Azocheusz85, król Egiptu, po nim Antioch86, następnie Pompejusz87,
po nich również Sozjusz88, sprzymierzeniec Heroda89, zdobyli i spalili miasto;
przed nimi opanował je i spustoszył król Babilonu"90.
Orygenes mówi, że co do Łazarza [301 a] i bogacza91, można mieć wątpliwości.
Ludzie prości sądzą, że przypowieść opowiedziano z tą myślą, że oni obaj
otrzymują wraz ze swoimi ciałami nagrodę za to, co uczynili w życiu. Ludzie
rozumujący ściślej uważają, że te zdarzenia nie zaszły w czasie zmartwychwstania, ponieważ po zmartwychwstaniu nikt już nie pozostanie przy życiu
(albowiem bogacz powiada: „Mam pięciu braci, i aby oni nie przyszli na
to miejsce męki, wyślij Łazarza, żeby im powiedział o tym, co się tutaj
dzieje"92), i szukają w wersetach języka, palca, łona Abrahama i jego głośnego
odezwania się, a także postaci duszy w chwili jej odchodzenia, takiego samego
wyglądu ciała grubego i ziemskiego. Tak to można rozumieć. Jeśli kiedykolwiek
się mówi, że ukazał się ktoś ze zmarłych, znaczy to, że widziano go podobnego
do postaci, jaką miało jego ciało. Następnie ukazanie się Samuela, który
w sposób oczywisty ukazał się jawnie93, co nie budzi wątpliwości, stanowi
dowód, że posiadał on ciało, a jest to niezbicie prawdziwe, zwłaszcza jeśliśmy
drogą naszych rozważań wykazali, że również substancja duszy jest bezcielesna.
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Sozjusz - zarządca Syrii, tamże, I, XVII, 9 - XVIII, 1-3.
89
Herod I Wielki, syn Antypatra (43-3 przed Chr.), tamże, I, XVII, 9.
90
Nabuchodonozor - patrz przyp. 80.
91
Przypowieść o bogaczu i ubogim Łazarzu: Ewangelia według św. Łukasza 16,19-31.
92
Ewangelia według św. Łukasza 16,28.
93
Por. Pierwsza Księga Samuela 28,11-20.
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Ale historia ukaranego bogacza i biedaka odpoczywającego na łonie Abrahama,
o których się mówi, że jeszcze przed przyjściem Zbawiciela i przed spełnieniem się
wieków, a zatem przed zmartwychwstaniem, jeden z nich ponosi karę w piekle,
a drugi odpoczywa na łonie Abrahama, poucza, że dusza jeszcze ma ciało także
w śmierci.
Wobec powyższej kwestii święty autor zajmuje następujące stanowisko. Daje
wykład, mówiąc, że nasza dusza po rozstaniu się z życiem ziemskim przybiera
inną postać, podobną do postaci cielesnej, i wykazuje na sposób w pewnej mierze
platoński, że jest ona bezcielesna. Jeśli bowiem mówi się, że po opuszczeniu świata
dusza potrzebuje rydwanu i szaty, ponieważ nie może żyć naga, to jakże mogłaby
tym samym być bezcielesna? A nie mając ciała, jakże byłaby wolna od cierpienia?
Z jej bezcielesnego istnienia wynikałoby, że cierpienie nie ma do niej dostępu i jej
nie napastuje. Jeśli zatem w ogóle nie pociąga jej nierozumna żądza i nie ma ona
związku z ciałem podlegającym bólowi i cierpieniu (istota bezcielesna nigdy nie
może dzielić cierpienia z ciałem, ani też ciało nie może dzielić cierpienia z istotą
bezcielesną), to czy w świetle tego, co powiedziano, byłoby rzeczą możliwą wierzyć, że dusza jest bezcielesna. Gdyby natomiast dzieliła cierpienie z ciałem, co
poświadczają zjawy [301 b], to nie mogłaby nie mieć ciała.
A więc jedynie Boga sławi się jako Naturę nie stworzoną, niczego nie potrzebującą i wolną od zmęczenia, ponieważ jest On bezcielesny, dlatego też jest niewidzialny: „Nikt bowiem nie widział Boga"94. Dusze pochodzące od Stwórcy i Ojca
wszechrzeczy są ciałami eterycznymi, wyposażonymi w członki dające się pojąć
umysłem i mające nasz wygląd. Z tego powodu mówi się, że również w piekle, jak
w wypadku dusz Łazarza i bogacza, mają one język, palec i inne członki - nie
dlatego, że posiadają inne ciało, niewidzialne, lecz dlatego, że dusze pozbawione
jakiejkolwiek powłoki, są z natury takie właśnie dzięki swojej substancji.
Na zakończenie święty mówi, że słowa: „Po to Chrystus umarł, aby zapanować
nad żywymi i zmarłymi"95 należy rozumieć jako odnoszące się do dusz i ciał; dusze
- to żyjący, ponieważ są nieśmiertelne, ciała - to umarli.
Jeśli ciało ludzkie jest cenniejsze od ciał innych istot żywych, ponieważ, jak
mówią, ukształtowały je ręce Boże, i ponieważ zawiera w sobie96 coś, co jest
cenniejsze, mianowicie duszę, dlaczego żyje krótko, podczas gdy wiele zwierząt
żyje dłużej? Jest rzeczą oczywistą, że długie istnienie człowieka nastąpi po zmartwychwstaniu.

94

Ewangelia według św. Jana 1,18.
List do Rzymian 14,9.
96
W oryginale gr. tetycheken ochema - stanowi wóz (powóz).
95
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Przeczytaliśmy skrót pracy świętego męczennika i biskupa Metodego1 O stworzeniach, będący ogólnym przeglądem jej treści2.
Werset: „Nie rzucajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swoich pereł
przed świnie..."3 Ksenon4 rozumie tak: „perły" oznaczają mistyczne nauki
o wierze danej przez Boga, „świnie" natomiast - tych ludzi, którzy jeszcze
tarzają się jak świnie w błocie w bezbożności i we wszelkiego rodzaju rozkoszach. (Chrystus mówił, powiada on, żeby tym właśnie nie udzielać nauk
Bożych, nie mogą ich bowiem pojąć, gdyż są zajęci przede wszystkim swoją
bezbożnością i rozwiązłymi przyjemnościami). Wielki Metody mówi: jeśli „perły" trzeba rozumieć jako czcigodne i boskie nauki, a „świnie" jako żyjących
w uciechach życia ludzi, którym nie należy ujawniać nauk apostolskich pobudzających [302a] do wiary w Chrystusa, lecz trzeba je trzymać przed nimi
w ukryciu, to również wynika z tego, iż żaden chrześcijanin nie nawrócił się ze
swojej dawnej bezbożności w wyniku nauk głoszonych przez Apostołów. Nie
przedstawiliby oni bowiem tajemnic Chrystusa tym, którzy przez brak wiary są
podobni do świń. Tak więc uczniowie Chrystusa odsłonili wszystkim Hellenom5
i innym niewierzącym te tajemnice, głosili je i nawrócili ich z bezbożności na
wiarę w Chrystusa, tak jak my, wierzący, ją wyznajemy, i wtedy nie można
zrozumieć, dlaczego wypowiedziano słowa: „Nie rzucajcie waszych pereł przed
świnie".
Można przyjąć inną możliwość: Jeśli rozumie się te słowa tak, jak powiedziano,
to trzeba przyjąć, że żaden człowiek spośród niewierzących, porównywanych
przez nas do świń, nie zyskał wiary w Chrystusa i nie uwolnił się od bezbożności
dzięki naukom apostolskim, które jak perły olśniewają dusze. A to przecież jest
bluźnierstwo. Nie należy więc dopatrywać się w „perłach" mistycznych nauk ani
w „świniach" - niewiernych, ani też pojmować wersetu „Nie rzucajcie waszych
pereł przed świnie" jako: nie rzucajcie bezbożnym i niewierzącym mistycznych
nauk, które skutecznie prowadzą do wiary w Chrystusa. „Perły" należy rozumieć
jako cnoty, dzięki którym, jakby drogocennym perłom, dusza ludzka lśni młodzieńczą pięknością; natomiast: „nie rzucać ich przed świnie" znaczy nie ukazywać im samych cnót, jak na przykład czystość, mądrość, sprawiedliwość, prawda.
Cnót tych nie należy rzucać przed rozwiązłe rozkosze (one bowiem są tymi
świniami), aby te rozkosze nie zniweczyły cnót i nie zgotowały dla duszy życia
podobnego do bytowania świń, wystawionego na różnorodne cierpienia.
1

Metody z Olimpu - patrz Cod. 234 przyp. 1.
Utwór nie zachowany, znany jedynie z niniejszego streszczenia Focjusza. Pełny jego
tytuł, rekonstruowany na podstawie Historii Kościoła Sokratesa (VI 13) brzmi: Od Ksenona,
czyli o stworzeniach (R. Henry Photius, Bibliothèque, t. V, s. 107 przyp. 6).
3
Ewangelia według św. Mateusza 7,6.
4
Ksenon - główny rozmówca występujący w dialogu.
5
Hellen - patrz Cod. 232 przyp. 32.
2
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Orygenes, którego autor nazywa Centaurem6, twierdził, że świat jest tak samo
odwieczny jak jedyny mądry Bóg, wolny od jakiejkolwiek potrzeby7. Mówił bowiem: Jeśli nie ma twórcy bez wytworów ani poety bez dzieł poetyckich, ani
jedynowładcy bez poddanych (konieczność bowiem sprawia, że twórcę nazywa się
tak z tego powodu, że istnieją jego wytwory, poetę - ze względu na jego poezje,
a jedynowładcę - przez wzgląd na poddanych), tak też z konieczności od początku
istnieją rzeczy stworzone przez Boga i nie było takiego czasu, w którym by one nie
istniały. Gdyby bowiem istniał taki czas, kiedy nie było utworów poetyckich - ich
brak oznaczałby również brak poety - to oto do jakiej się dochodzi bezbożności!
Co więcej, w dalszej konsekwencji dojdzie [302b] się do uznania, że zmienny
i podległy ruchowi jest również Bóg, Istota niezmienna i niewzruszona. Jeśliby
bowiem Bóg stworzył świat później, to stałoby się oczywiste, że zmienił się, przechodząc od bezczynności do działania. Oto niedorzeczność w tym wszystkim,
o czym poprzednio była mowa. Nie jest więc rzeczą możliwą, żeby świat miał
początek i nie był wieczny jak Bóg.
Święty autor odpowiada na to Orygenesowi stawiając pytania i dając odpowiedzi za pośrednictwem osoby trzeciej: Czy sądzisz, że Bóg z racji swojej substancji,
a nie przez pozyskanie, jest początkiem i źródłem mądrości i chwały, oraz, krótko
mówiąc, wszelakiej cnoty? - Ależ tak, oczywiście! - Cóż zatem z tego wynika? Czy
nie jest On sam przez siebie całkowicie doskonały i wolny od potrzeb? - To
prawda. — Jest przecież rzeczą niemożliwą, żeby istota wolna od jakiejkolwiek
potrzeby była kimś takim z powodu innej istoty? - Niemożliwe. - Czy wszystko,
cokolwiek jest absolutnie doskonałe dzięki innej istocie, można nazwać niedoskonałym? - Bezwzględnie. - Czy to, co jest całkowicie doskonałe samo przez się,
i to, co samo w sobie pozostaje takie, można uznać za doskonałe? - Mówisz
najprawdziwszą prawdę. - A to, co nie istnieje samo przez się, i co nie jest swoją
własną treścią, mógłbyś nazwać wolnym od potrzeby? - Bynajmniej. - Boga nie
będziesz więc uważał za doskonałego dzięki czemukolwiek, to bowiem, co jest
doskonałe dzięki czemuś, musi być niedoskonałe samo przez się. - Bezwzględnie
nie. - A więc i Boga pojmuje się jako Istotę doskonałą samą przez się, a nie dzięki
komuś innemu? - Jak najbardziej słusznie. - Bóg różni się od świata, a świat jest
różny od Boga? - Całkowicie. - A zatem, czy nie należy uznać, że Bóg, Stwórca
i Pan wszechrzeczy, jest doskonały dzięki światu? - Nie. - Tak więc przez siebie
samego, a nie dzięki zmieniającemu się światu, i sam w sobie Bóg jest doskonały
i takim się Go odkrywa? - Bezsprzecznie. - I cóż? Bogatego trzeba nazywać
bogatym dlatego, że jest bogaty. - Słusznie. - A człowieka mądrego należy uważać za mądrego z tego powodu, że uczestniczy w istocie mądrości, a nie, że sam
jest mądrością? - Owszem. - A Boga, który jest różny od świata, czy trzeba z racji
6

Centaur (gr. Kéntauros) - niezbyt chwalebny przydomek nadany Orygenesowi przez
Metodego; centaury - mityczne plemię dzikich istot, półludzi-półkoni, personifikujących
niszczycielskie siły przyrody, oddających się pijaństwu, wszczynających burdy i powodujących zamieszanie.
7
Orygenes O zasadach (De pńncipiis) I 2,10; III 5,3; por. Cod. 8 przyp. 1.
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wykonał obraz posługując się wieloma farbami. - To nie tak, ponieważ wszyscy
oni wbrew sobie samym, uchylą się od uznania tego, aby nie zgodzić się z twierdzeniem, że w materii zawiera się jej porządek, zmiana i rozum; to twierdzenie
zmusi ich do przyznania, że wszystko rozpoczął [303b] Bóg od uporządkowania
i ukształtowania materii, która przedtem była bezkształtna.
A więc, ponieważ (dzięki Bogu) doszliśmy w dyskusji do tego miejsca rozumowania, że ktoś uzna posąg stojący na cokole za piękny; podziwiając piękno jego
regularnych kształtów oglądający podejmą rozmowę i zaczną się spierać między
sobą, w jakiej mierze jest on wykonany, a w jakiej prawieczny, chciałbym was
zapytać, z jakiego powodu twierdzicie, że posąg jest prawieczny, czy ze względu
na artystę, aby nie sądzono, że kiedykolwiek zabrakło mu twórczej weny, czy
przez wzgląd na sam posąg? Jeśli ze względu na artystę, to jak posąg, będąc
tworem artysty może być prawieczny? Jeśli posąg w ogóle potrzebował talentu
artysty w czasie, gdy spiż, z którego został wykonany, podlegał obróbce, by
otrzymać postać, jakiej chciał artysta, to jakim sposobem stałby się on prawieczny, przecież ulega artyście i jest przedmiotem jego czynności? Jeśli natomiast
powie się o nim, że jest doskonały i odwieczny i że talent nie jest mu potrzebny, to
według tego zgubnego poglądu trzeba uznać jego pochodzenie za przypadkowe.
Być może zwolennicy Orygenesa nie zechcą przyjąć tego rodzaju wywodu i odpowiedzą z pewną dozą rozdrażnienia, że posąg nie jest prawieczny, lecz znajduje
się w stanie ciągłego powstawania, nie mając początku; postąpią tak po to, aby
mówiono o artyście, że jest odwiecznym panem swego dzieła.
A więc dobrze! Nie powiemy im9: jeśli nie można znaleźć ani czasu, ani wieczności przedtem, kiedy to posąg nie był wykończony, to co dał mu artysta, czy też
co zrobił dla niego? Powiedzcie! Jeśli bowiem posągowi niczego nie brakuje i istnieje on nie mając początku, to wyjdzie tu jeszcze lepiej to, że twórca nigdy go nie
wykonał i nie wykonuje. I znowu rozumowanie wróciło -jak się wydaje - do tego
samego miejsca - do uznania przypadkowości w tworzeniu. Jeśli też mówi się
o artyście, że wykonał najmniejszy posążek, to ten posążek był mu uległy od
momentu, w którym zabrał się do wyrażenia w nim ruchu i piękna, kiedy nie miał
on bezkształtu i nie wyrażał ruchu. Tak więc świat był i będzie taki sam, zawsze
i nieprzerwanie; trzeba bowiem porównywać artystę do Boga, a posąg do świata.
Na jakiej więc podstawie wy, szaleńcy, wierzycie, że tworzenie jest bezkresne,
tak jak twórca, i nie jest mu potrzebny twórca? To bowiem, co jest nieskończone
jak Bóg i nie ma początku przez urodzenie, musi być odwieczne jak On i równe
Mu w potędze. Odwieczność jako samowystarczalna i niezmienna [304a] jest również wolna od potrzeb i niezniszczalna. I jeśli rzeczywiście świat jest taki, jaki jest
według was, to nie może już ulegać zmianom.
Autor powiada, że wyraz „Kościół" wywodzi się ze zwrotu „odwracać się od
przyjemności"10.
9

Metody idzie tu za tokiem myśli orygenistów.
Nieprzetłumaczalna gra stów: gr. Ekklesia (Kościół) - dosł. wezwanie, zebranie (wiernych): ekeklikénai (od czasownika ekklino - odchylać się, unikać, odwracać się (od przyjem10
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Święty autor rzecze: Mówiliśmy, że w tym, cośmy poprzednio ustalili11, istnieją
dwie siły twórcze. Jedna, która wyłania się z niebytu przez sam akt swej woli
i bezzwłocznie, jednocześnie z tym aktem woli działa, jak chce - jest to Ojciec.
Druga podobnie jak pierwsza przystraja różnymi ozdobami rzeczy już stworzone
- jest to Syn, wszechmocna i władcza ręka Ojca, za której pośrednictwem upiększa On naturę, powołaną z niebytu.
Księga Hioba, mówi Metody, jest autorstwa Mojżesza12.
O wersecie: „Na początku stworzył niebo i ziemię"13 powiada, że ten, kto by
uważał mądrość za pierwszą zasadę, nie popełniłby błędu. Mówi się przecież, że
słowami jednego z uczestników chóru boskiego wyraża się ona sama o sobie
w taki sposób: „Pan mnie stworzył jako początek dróg swoich, przed swymi
dziełami, od wieków stworzył mnie"14. Wynika stąd i jest prawdziwe, że wszystko, co zostało stworzone, jest młodsze od mądrości dlatego, że przez nią zostało stworzone. Zwróć uwagę, czy słowa Ewangelisty: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga15, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga"16 nie zgadzają się z tym, co wyżej powiedziano? Trzeba bowiem stwierdzić,
że zasadą, z której zrodziło się Słowo Prawdy, jest Ojciec i Stwórca wszechrzeczy, istniejący w Słowie. Zdanie: „Ten był na początku u Boga" oznacza, wydaje się, moc Słowa, jaką miało Ono u Boga, zanim jeszcze doszło do stworzenia świata; tę właśnie moc nazwano w powyższym zdaniu pierwszą zasadą. Tak
więc po Ojcu, będącym swoją własną zasadą, która nie ma początku, Słowo
jest zasadą wszystkich pozostałych bytów, przez którą wszystko zostało stworzone.
Po wielu bajaniach o wieczności wszechświata Orygenes dodaje jeszcze to:
a więc nie w osobie Adama, jak utrzymują niektórzy, został po raz pierwszy
stworzony człowiek, którego przedtem nie było, i przyszedł na świat, ani też
stworzenie świata nie zaczęło się na sześć dni przed stworzeniem Adama. Jeśli
komuś spodobało się mieć co do tego inne zdanie, to niech przedtem powie, czy
nie jest łatwo obliczyć czas, jaki upłynął od stworzenia świata według księgi [304b]
Mojżesza dla tych, którzy ją tak rozumieją, podczas gdy głos Proroka tak o tym
woła: „Od wieku po wiek Ty jesteś, bo tysiąc lat w Twoich oczach jest jak
ności). Metody wykorzystał tu jedynie fonetyczne podobieństwo obu wyrazów, by utworzyć
potrzebną mu „etymologię". Wyraz Ekklêsia wywodzi się najprawdopodobniej od czasownika: ekkaleo (pierwiastki: kal/kle) wzywać, wezwać, ekklétos - wezwany, wybrany (do
wiary chrześcijańskiej).
11
„cośmy przedtem ustalili" - partic wywodów Metodego, o której mowa, Focjusz opuścił w swoim streszczeniu.
12
Według najnowszych badań naukowych Księga Hioba pochodzi z V-III w. przed Chr.,
jej autorem nie może więc być Mojżesz, przywódca religijny i prawodawca narodu Izraela,
który żył i działał w XIII w. przed Chr.
13
Księga Rodzaju 1,1.
14
Księga Przysłów 8,22.
15
Ewangelia według św. Jana 1,1.
16
Tamże (dalszy ciąg wersetu).
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wczorajszy dzień, który minął niby straż nocna"17. Tysiąc lat bowiem sprowadza się w oczach Boga do jednego dnia. Od stworzenia świata aż do naszych
czasów, jak mówią świetni znawcy arytmetyki, minęło sześć dni. Twierdzą oni,
że, począwszy od Adama, nadchodzi teraz rok sześciotysicczny; tak więc w siódmym dniu, czyli w siedmiotysięcznym roku, utrzymują, nadejdzie Sąd Ostateczny18. A zatem wszystkich dni, liczonych od naszych czasów aż do dnia początku, w którym Bóg stworzył niebo i ziemię, jest w sumie trzynaście. Poza tymi
dniami Bóg, według ich szaleńczej głupoty, nie stworzył w ogóle niczego, dlatego że był pozbawiony swej właściwości i Ojca, i Wszechmocnego. Jeśli w oczach
Boga spełnia się trzynaście dni od stworzenia świata, to dlaczego mądrość u Syracha mówi: „Piasek morski, krople deszczu i dni wieczności któż może policzyć?"19. Takie kwestie omawia Orygenes traktując sprawę poważnie, lecz popatrz, jak po dziecinnemu to robi!
236
Przeczytaliśmy wyciąg z traktatu O wolnej woli tego samego autora1; ten wyciąg
jest również zwięzły2.
Skąd się wzięło zło i kto jest jego sprawcą? Nie jest nim Bóg, ponieważ zło
wcale nie sprawia Mu radości, wręcz przeciwnie, przeklina On tych, którzy je
wyrządzają. Dlatego wydaje mi się, że istnieje wespół z Bogiem coś, co nosi
nazwę materii. Z niej stworzył On byty, z niej też, moim zdaniem, wywodzi się
zło. Ponieważ materia nie miała żadnej właściwości, była bezkształtna i ponadto
znajdowała się w chaotycznym ruchu, Bóg nie pozostawił jej na zawsze w takim
nieuporządkowanym stanie, lecz zajął się nią i zaczął ją kształtować, chcąc
rozdzielić istniejące w niej pierwiastki dobre od pierwiastków złych. W ten
właśnie sposób stworzył z niej wszystko, co uznał za godne stworzenia. Te
natomiast pierwiastki, które stanowiły, by tak rzec, męty materii, pozostawił,
jako nie nadające się do tworzenia, w takim stanie, w jakim były; z nich, jak mi
się wydaje, pochodzi zło.
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Tak mówi on3. Autor mu odpowiada: jest rzeczą niemożliwą, żeby jednocześnie
istniały dwa byty, które nie mają początku; sądzę, że ty sam wiesz o tym. Trzeba
byłoby bowiem koniecznie powiedzieć, czy są one złączone, czy występują oddzielnie. Jeśli się twierdzi, że są złączone, to byt nie mający początku jest jeden;
każdy z obu bytów będzie częścią drugiego, sobie bliskiego; obie części razem
będą stanowiły jeden byt nie mający początku, a nie dwa byty nie mające początku. Przecież i [305a] człowieka, który składa się z dwóch części, nie rozdzielamy na
wiele istot. Jeśli zatem ktoś będzie twierdził, że występują one oddzielnie, to
należy uznać, że pomiędzy nimi istnieje byt, który zaznacza ich odrębność. Wtedy
albo ten byt jest taki sam jak każdy z tych obu bytów i łączy się z pierwszym
w jedno, wówczas trzeba zbadać, czy stanowi jedno z tym drugim, czy występuje
oddzielnie - nie można dostrzec tu zjednoczenia, ponieważ zakłada się, że ten byt
utożsamił się z jednym z obu i z nim stanowi jedno, a zatem od początku stanowił
jedno z tym, z którym jak się zakłada, jest tożsamy - albo jeśli rozumowanie
wymaga, żeby i one były rozdzielne, to znowu trzeba szukać bytu, który rozdziela
te oba byty i tak dalej, dopóki nie objawi się nam mnóstwo bytów nie mających
początku.
Jeśliby ktoś przeprowadził trzecie rozumowanie, a mianowicie, że Bóg nie jest
oddzielony od materii ani też, z drugiej strony, nie tworzy z nią całości jako jedna
z jej części, że Bóg istnieje w materii jako w miejscu i że materia istnieje w Bogu, to
niech posłucha! Jeśli materię nazywamy miejscem Boga, to wówczas Boga musimy koniecznie umiejscowić jako ograniczonego przez materię i poruszanego bezładnie wraz z materią. Jeśli bowiem naczynie porusza się w sposób chaotyczny, to
wraz z nim z konieczności porusza się również i jego zawartość. Czy zatem Bóg
wypełniałby całą materię, czy zajmowałby tylko jej część? Jeśli tylko część, byłby
od materii mniejszy, ponieważ znajdowałby się w jednej jej części. A jeśliby ją
wypełniał, to jak by ją stworzył? Trzeba zatem mówić albo o jakimś ograniczeniu
Boga, który po dokonaniu się tego ograniczenia stworzył to, od czego się oddzielił, albo też o tym, że stworzył sam siebie wraz z materią, ponieważ nie miał
miejsca na oddzielenie się. Jeśli ktoś mówi, że materia jest w Bogu, to wpierw musi
powiedzieć, czy istnieje ona oddzielona od Niego, czy jest w Nim na podobieństwo stworzeń żyjących w powietrzu, które się rozdziela, by przyjąć istoty w nim
żyjące, czy też jest w Nim tak, jak woda w ziemi. Jeśli bowiem jest w Nim jak
stworzenia w powietrzu, trzeba powiedzieć, że Bóg jest podzielny. Jeśli natomiast
byłaby w Nim jak woda w ziemi, jeśli byłaby nieuporządkowana i bezładna,
jeśliby poza tym zawierała w sobie zło, to musiałoby się przyznać, że Bóg jest
przyczyną tego bezładu, zamętu i zła. I patrz, jak podtrzymując tę hipotezę o materii, nie chcąc mówić o Bogu jako o sprawcy zła, sam powiadasz, że On jest
naczyniem zła!
Powiedz jeszcze i to! A więc mówisz, że bezkształtna materia współistniała
z Bogiem i że z niej Bóg stworzył świat? - Jestem tego zdania. - Jeśli zatem
3

Tzn. Orygenes.
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materia istniała bez żadnej właściwości, świat pochodzi od Boga, a właściwości są
w świecie, to czy twórcą właściwości był Bóg? - Tak jest. - Ponieważ, według
twego zdania, jest rzeczą niemożliwą, żeby z [305b] niebytu powstało cokolwiek,
odpowiedz na moje pytanie! Czy, twoim zdaniem, właściwości świata nie pochodzą od właściwości preegzystencjalnych? - Jestem tego zdania. - Czy są one różne
od substancji? - Tak. - Jeśli zatem Bóg nie stworzył właściwości świata z właściwości preegzystencjalnych i jeśli nie pochodzą one z substancji z tego powodu,
że same są nie substancjami, to trzeba powiedzieć, że zostały stworzone przez
Boga z niebytu. Zbyteczne jest zatem myśleć, że Bóg niczego nie stworzył z niebytu.
Lecz niech rozumowanie o tym przebiega następująco: widzimy wśród nas
ludzi, którzy coś tworzą z niczego - weźmiemy za przykład budowniczych. Wznoszą oni miasta nie biorąc ich z miast, budują świątynie nie ze świątyń. I jeśli
dlatego, że istnieją substancje - materiały budowlane, ty sądzisz, że budowniczowie wykonują swe prace z elementów istniejących, to się mylisz w rozumowaniu.
Przecież nie dzięki substancji wznoszą oni miasto czy świątynie, lecz dzięki sztuce
rzemieślniczej zastosowanej do substancji; nie powstają one ze sztuki preegzystencjalnej istniejącej z natury w substancjach, lecz ze sztuki, która w nich nie istnieje.
Wydaje mi się, że sprzeciwiasz się takiemu rozumowaniu, że rzemieślnik tworzy
dzięki sztuce rzemieślniczej istniejącej w substancji. Odpowiadam na to, że sztuka,
którą posiada człowiek, nie pochodzi ze sztuki preegzystencjalnej. Nie jest bowiem rzeczą możliwą, żeby sztuka istniała sama przez się, ponieważ stanowi ona
część tego, co jest przypadkowe, i tych wszystkich składników, które wówczas
dopiero mają własny byt, kiedy istnieją w jakiejś substancji. Tak więc człowiek
będzie istniał również bez sztuki budowlanej, natomiast sztuka budowlana nie
będzie istniała, jeśli przedtem nie będzie człowieka. Dlatego trzeba powiedzieć, że
sztuki powstają w człowieku z niebytu. Jeśli zatem tak ma się rzecz z ludźmi, to
dlaczego nie można byłoby powiedzieć, że Bóg może stworzyć z niczego nie tylko
właściwości, lecz także substancje? A więc okazało się możliwe, że coś powstaje
z niczego i że tak samo ma się rzecz z substancjami, co też i wykazano.
Trzeba znowu powrócić do rozważań nad złem. Jak ci się wydaje, czy różne
rodzaje zła są substancjami czy właściwościami substancji? - Są właściwościami.
- A materia, czy jest bezkształtna i nieuformowana? - Tak. - A więc nazwy są
związane z substancją i wywodzą się z tego, co jest w niej przypadkowe; sama
substancja nie jest ani zbrodnią, ani jakimś innym rodzajem zła; nazwa pochodzi
od czynności. Człowiek nie jest przecież zbrodnią, natomiast przez jej popełnienie
zyskuje nazwę zbrodniarza, mimo że sam nie jest zbrodnią; krótko mówiąc: substancja nie jest żadnym złem, lecz w wyniku jakiejś czynności [306a] może zyskać
nazwę zła.
Zastanów się również, czy możesz wyobrazić sobie w swym umyśle jakiś inny
byt niż ten, który stanowi przyczynę zła u ludzi i jest złem przez to, że działa
w nich i że pobudza ich do zła. Jest on zły przez to, co robi, i dlatego nazywa się
go złem, że jest sprawcą zła. Ten, kto coś robi, sam nie jest sprawcą tego, co robi,
jest nim jego działanie i przez nie otrzymuje on nazwę zła. Gdybyśmy bowiem
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mówili, że ktoś jest tym, co robi, a popełnia zbrodnię, dopuszcza się cudzołóstwa
i innych podobnych wykroczeń, to byłby on tymi wykroczeniami. Jeśli już jest
tymi wykroczeniami, to te wykroczenia istnieją tylko wówczas, gdy je popełnia,
przestają istnieć, gdy ich nie popełnia. Popełniają wykroczenia ludzie, ludzie są ich
sprawcami i od nich zależy, czy będą istniały, czy już ich nie będzie, lecz jeśli
każdy jest zły z powodu tego, co robi, i jeśli to, co robi, ma początek swego
istnienia, to również i sprawca tak samo poczyna być zły, jak rozpoczyna się to, co
robi. Jeśli tak się ma rzecz, nikt nie jest zły, dopóki nie zacznie nim być, a wszelkie
rodzaje zła nie są przedwieczne.
Wydaje mi się jednak, przyjacielu, że dosyć dyskutowałeś z moim druhem.
Z argumentów, którymi on uzasadnił swoje rozumowanie, wyciągnąłeś, sądzę,
właściwe wnioski; przecież naprawdę, jeśli materia nie ma właściwości i jeśli Bóg
jest twórcą właściwości, a właściwości są złem, to sprawcą wszelakiego zła jest
Bóg. Moim zdaniem mówienie o materii jako nie mającej właściwości jest mówieniem nieprawdy, ponieważ nie możemy także mówić o jakiejś substancji, że brak
jej właściwości. Z tego, że się mówi o braku właściwości w substancji, wynika to,
że ma ona właściwość; opisując materię taką, jaką ona jest, wskazuje się jej właściwości. Dlatego, jeśli ci to będzie miłe, rozpocznij dysputę od nowa! Materia
bowiem - takie jest moje zdanie - zawsze ma właściwości. Stąd też twierdzę, że
wszelkie zło wypływa z materii. - Przyjacielu! Jeśli materia miałaby od prawieków
właściwości, to czego Stwórcą byłby Bóg? Jeśli powiemy, że substancji, to stwierdzimy, że istniała ona w swoim bycie preegzystencjalnym, jeśli powiemy, że jej
właściwości, stwierdzimy, że one również istniały. Dlatego też, jeśli istniała substancja i istniały jej właściwości, to - moim zdaniem - daremne jest nazywanie
Boga Stwórcą.
Odpowiedz jednak na moje pytanie! Dlaczego uznajesz Boga za Stwórcę? Czy
dlatego, że sprawił, iż substancje przestały być takie, jakimi były przedtem, czy
z tego względu, że zachował te substancje i zmienił ich właściwości? - Nie wydaje
mi się, żeby nastąpiła zmiana substancji; nastąpiła [306b] tylko zmiana właściwości i jedynie z tego powodu mówimy, że Bóg jest Stwórcą. To tak, jak gdy się
mówi, że zbudowano z kamieni dom i nie można uznać, iż kamienie nie zachowały
swej substancji, dlatego że nazywa się je domem (twierdzę bowiem, że dom istnieje
dzięki właściwości złożenia go z kamieni). Tak samo wydaje mi się, że także Bóg
dokonał pewnej zmiany we właściwościach istniejącej materii i na tej podstawie
utrzymuję, że stworzenie świata jest dziełem Boga. - Czy również jesteś zdania, że
wszelkie rodzaje zła są właściwościami substancji? - Tak, jestem tego zdania.
- Czy te właściwości istniały w substancji odwiecznie, czy miały początek swego
istnienia? - Uważam, że właściwości istniały w materii wiecznie. - I nie twierdzisz,
że Bóg dokonał jakiejś zmiany we właściwościach? - Owszem, twierdzę. - Na
lepsze? - Wydaje mi się. - Jeśli więc wszelkie rodzaje zła są właściwościami materii
i jeśli Bóg zmienił te właściwości na lepsze, to trzeba szukać źródeł zła, ponieważ
albo wszystkie właściwości były złe i zostały zmienione na lepsze, albo jedne były
złe, a drugie nie i wówczas złe nie zostały zmienione na lepsze, a pozostałe Bóg
zmienił na lepsze w celu uporządkowania świata. - Tak też uważam od początku.
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- Dlaczego mówisz, że Bóg pozostawił złe właściwości takimi, jakie były? Mógł je
zniszczyć; czy nie chciał tego dokonać, czy nie mógł? Jeśli twierdzisz, że mógł, lecz
nie chciał, to trzeba koniecznie powiedzieć, iż jest ich sprawcą, ponieważ mogąc
zwłaszcza wówczas, kiedy przystąpił do uporządkowania materii sprawić tak,
żeby nie było jakichkolwiek rodzajów zła, zgodził się, by pozostały one takimi,
jakie były. Gdyby bowiem w ogóle nie troszczył się o materię, nie ponosiłby
odpowiedzialności za to, co pozostawił, by dalej istniało, a ponieważ uporządkował tylko jedną część materii, drugiej natomiast poniechał, mimo że mógł również ją zmienić na lepszą, wydaje mi się odpowiedzialny za wszystkie rodzaje zła,
gdyż pozostawił złą część materii na zgubę tej części materii, którą uporządkował.
Co więcej, największą krzywdę ponosi ta część materii, która, uporządkowana
przez Boga, ulega wpływom zła. Zanim została wydzielona, mogła nie przyjmować zła, natomiast teraz każda jej część ma możność doznawania zła. Weź na
przykład człowieka. Zanim stał się on istotą żyjącą, nie doznawał zła; od chwili,
kiedy Bóg [307a] stworzył człowieka, doznaje on zła, które ma przystęp do niego.
I to, co Bóg uczynił, jak mówisz, dla dobra materii, okazuje się dużo dla niej
gorsze. Jeśli utrzymujesz, że Bóg nie był w stanie położyć kresu wszelkiemu złu i że
jest niemoc, w której tkwi słabość naturalna czy z której pochodzi obawa, że
ulegnie On komuś potężniejszemu, to przypatrz się temu, co chcesz przypisać
Wszechmogącemu i Dobremu Bogu!
Ale odpowiedz mi także w sprawie materii. Czy materia jest prosta, czy złożona? Jeśli jest prosta i jednorodna, a świat jest złożony i stanowi kompozycję
różnych substancji, to nie można powiedzieć, że został stworzony z materii, dlatego że byty złożone nie mogą się składać z jednego, prostego elementu. Wyraz
„złożenie" oznacza bowiem mieszaninę różnych składników prostych. Jeśli natomiast twierdzisz, że materia jest złożeniem i że składa się z elementów prostych,
znaczy, że był niegdyś czas, kiedy składniki proste, z których powstała materia,
znajdowały się w stanie całkowicie prostym; złożenia powstały ze składników
prostych. Był kiedyś czas, gdy materia nie istniała, to znaczy wtedy, gdy składniki
proste nie uległy połączeniu. I jeśli był kiedyś czas, gdy nie było materii, a nie było
nigdy takiego czasu, w którym nie istniało to, co jest przedwieczne, to materia nie
jest przedwieczna. Stąd wypływa wniosek, że wiele rzeczy jest przedwiecznych.
Jeśli bowiem Bóg jest przedwieczny i jeśli składniki proste, z których składa się
materia, są także przedwieczne, to nie będzie już jednego czy dwóch bytów przedwiecznych, nawet jeśli nie posuniemy się dalej do zbadania, co to są składniki
proste, czy są materią, czy formą - wynikłoby stąd wiele niedorzeczności.
Czy, twoim zdaniem, żadna z istniejących rzeczy nie jest swoim własnym przeciwieństwem? - Takie jest moje zdanie. - Natomiast przeciwieństwem ognia jest
woda, przeciwieństwem światła - ciemność, zimna - gorąco, suszy - wilgoć? - Tak
jest. - Jeśli zatem nic, co istnieje, nie jest swoim własnym przeciwieństwem i jeśli
wymienione elementy przeciwstawiają się sobie, to nie mogą stanowić jednolitej
materii ani też składać się na złożenie w postaci jednolitej materii.
Chciałbym cię jeszcze zapytać: czy twoim zdaniem elementy nie działają na
siebie niszcząco? - Jestem tego zdania. - A element materii, ogień, woda i tak
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dalej? - Tak też uważam. - A czy nie uznajesz, że woda niszczy ogień, światło
usuwa mrok i tak samo inne podobne do nich elementy? - Tak sądzę. - Jeśli więc
te elementy nie niszczą siebie wzajemnie, podczas gdy powyższe działają na siebie
niszcząco, to jedne z nich [307b] nie mogą być elementami drugich i nie mogą
wejść w skład jednolitej materii. A zatem te elementy nie utworzą materii z tego
powodu, że nic, co istnieje, nie działa na siebie niszcząco. Tak więc na podstawie
istnienia przeciwieństw okazuje się, że materia nie istnieje.
Tyle wystarczy o materii. Ź kolei trzeba przejść do zbadania zła i koniecznie
rozważyć, jak się ma z tym rzecz u ludzi. Czy wszystkie przejawy zła u ludzi są
rodzajami zła, czy jego elementami? Jeśli są rodzajami, to nie ma zła samego
w sobie, różniącego się od tych rodzajów, dlatego że gatunki można zbadać
poprzez rodzaje, w których one istnieją. Jeśli tak jest, zło uzna się za stworzone,
ponieważ udowodniono, że rodzaje zła, jak zabójstwo, cudzołóstwo i wszystkie
inne podobne do nich przestępstwa są stworzone. Jeśli ty chciałbyś widzieć w nich
element zła i jeśli te elementy są stworzone, to w konsekwencji i samo zło jest
również stworzone. Rzeczy, których części zostały stworzone, są siłą rzeczy także
stworzone, gdyż całość jest złożeniem z części. I nie będzie istniała całość, jeśli nie
ma jej części, natomiast mogą istnieć niektóre części, chociaż nie istnieje całość.
W żadnym bycie nie ma jednej części stworzonej, a drugiej przedwiecznej. Jeślibym się zgodził na to w niniejszym rozumowaniu, to musiałbym uznać, że istniał
czas, kiedy nie było zła w jego pełnej postaci, to znaczy przedtem, zanim Bóg
stworzył materię. Zło stało się pełne wówczas, gdy Bóg stworzył człowieka, ponieważ człowiek jest sprawcą wielu części zła; wynikałoby stąd, że winę za istnienie
zła ponosi Bóg jako Stwórca człowieka - a to jest bezbożnością. I jeśli mówisz, że
istnienie zła nie tłumaczy się na żaden z powyższych sposobów, lecz że jest ono
tworem jakiegoś złego bytu, to oświadczasz, że jest ono stworzone, ponieważ
każdy twór ma swój początek. Przy tym wszystkim nie możemy jednak powiedzieć, że zło to nic innego, jak jego objawy. Czy możesz wskazać jakiekolwiek złe
postępowanie, które byłoby różne od postępowania człowieka? Wykazano już
bowiem, że ten, kto postępuje źle, jest złym nie z powodu swej własnej substancji,
lecz dlatego, że popełnia zło.
Nie ma zła z natury; wszelkiego rodzaju zło staje się złem dopiero wtedy, kiedy
się je wyrządza.
Twierdzę, powiada autor, że człowiek został stworzony jako istota całkowicie
wolna nie w aspekcie jakiegoś zła preegzystencjalnego, które mogłaby swobodnie
wybierać, według własnej woli, lecz w tym sensie, że on jedynie jest odpowiedzialny tak za swoje posłuszeństwo wobec Boga, jak i za nieposłuszeństwo. Tak trzeba
rozumieć [308a] wolną wolę. Człowiek, gdy już został stworzony, otrzymał od
Boga przykazanie - i wtedy właśnie zaczęło się zło, kiedy nie usłuchał rozkazu
Bożego. Początek zła wywodzi się tylko z nieposłuszeństwa.
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Przeczytaliśmy wyciąg z traktatu tego samego autora1 O czystości,2 wydanego
w formie streszczenia.
Abraham pierwszy w Starym Przymierzu poddał się obrzezaniu3; odcięcie części
jego ciała nie oznaczało, wydaje się, niczego innego niż to, że już odtąd miał nie
płodzić potomstwa z ciałem zrodzonym z tej samej krwi, i nakazywało każdemu,
by wstrzymał się od rozkoszy współżycia z rodzoną siostrą, ponieważ ona ma to
samo, co i on ciało.
Autor powiada: co do mnie, jestem przekonany, że zobaczyłem to wyraźnie na
podstawie Pisma Świętego, iż wraz z pojawieniem się dziewictwa Słowo nie zakazało całkowicie rodzenia dzieci; nie dlatego blask gwiazd niknie przy księżycu, że
jest on od nich większy4 i nie dlatego uznaje się inne pokarmy za gorzkie i niesmaczne, że miód jest od nich słodszy i przyjemniejszy.
Słowa: „A dzieci cudzołożników nie osiągną celu..."5, mówi autor, odnoszą się
do tych, którzy sprzeniewierzyli się prawdzie, i do tych, którzy w swej pseudomądrości sfałszowali Pismo Święte i wszczepili weń niedoskonałą mądrość, mieszając błąd z prawdziwą wiarą w Boga. Inaczej nie można tego rozumieć. Nie
można bowiem uznać, że chodzi tu o to, by nie płodzić i nie wydawać na światło
dzienne dzieci poczętych w cudzołóstwie, ponieważ liczni są ci, co nie tylko urodzili się w związku nieprawym, lecz sami zrodzeni w cudzołóstwie, również spłodzili dzieci; nie można również rozumieć, że chodzi tu o doskonałość duchową
w Bogu, dlatego że dzieci wielu cudzołożników wypełniły się Duchem Świętym.
Następnie Metody porusza trudną kwestię zapytując, czy dusze daje dzieciom
Bóg, czy ojcowie, i pyta też, jeśli daje im je Bóg, to dlaczego daje je również
dzieciom poczętym w cudzołóstwie. Przecież wygląda to tak, że Bóg sprzyja cudzołożnikom; gdyby nie dawał im duszy, nie zostałyby zrodzone. Autor rozwiązuje tę trudność posługując się licznymi i jasnymi przykładami.
Słowa podane w Księdze Rodzaju są następujące: „»Ta dopiero jest kością
z moich kości i ciałem z mego ciała! Ta będzie się zwała niewiastą6, bo ta z mężczyzny została wzięta«. Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją
1

Tzn. Metodego z Olimpu - patrz Cod. 234 przyp. 1.
Traktat w formie dialogu platońskiego jest jedynym całkowicie zachowanym utworem
Metodego w języku greckim. Tytuł Focjusza O czystości (Péri hagneias) znajduje się w najstarszym rękopisie (Cod. Patmiacus 202) z XI w., dłuższy: Uczta dziesięciu dziewic, czyli
o dziewictwie (Symposion ton deka parthenon e per" hagne"as), w wyd. PG XVIII, kol.
27-217; G.N. Bonwetsch Methodius, Leipzig 1917, s. 1-141; H. Musurillo Methode d'Olympe, Le banquet, Paris 1963 (SCh 95); por. SWP, s. 283; Sinko, t. III cz. 1, s. 608.
3
Por. Księga Rodzaju 17,1-44,
4
Por. Pierwszy List do Koryntian 54,41.
5
Księga Mądrości 3,16.
6
Nieprzetłumaczalna na język polski gra słów: hebr. isz - mężczyzna, iszsza - kobieta,
niewiasta. Por. przekład J. Wujka: tę będą zwać Mężyną, bo z męża wzięta jest.
2
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i łączy się ze swą [308b] żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem"7. Tych słów nie
trzeba, mówi autor, przyjmować jedynie w znaczeniu dosłownym, lecz także
w przenośni, odnosząc je do Chrystusa i do Kościoła. Powiada też, że św. Paweł
wytłumaczył powyższe słowa, po czym dodał: „Tajemnica to wielka, a ja mówię:
w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła"8. Natomiast werset: „Bądźcie płodni
i rozmnażajcie się..."9 dotyczy nie tylko ludzi, którzy zrodzili się z nasienia, ze
związku mężczyzny z kobietą, i rosną dzięki pokarmom, lecz także tych, którzy
spełnili się i zostali zrodzeni z Ducha. Do nich wołał Paweł nazywając ich dziećmi
w ten sposób przez siebie zrodzonymi: „Dzieci moje, oto ponownie w bólach was
rodzę, aż Chrystus w was się ukształtuje"10. I jeszcze: „...ja to właśnie przez
Ewangelię zrodziłem was w Chrystusie Jezusie"11.
W słowach przypowieści ewangelicznej: „Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi
jedną z nich..."12 i tak dalej należy dziewięćdziesiąt dziewięć owiec pojmować jako
moce niebieskie, a jedną zagubioną owcę - jako człowieka lub jako naturę ludzką,
za której pośrednictwem Słowo Ojca przybyło z nieba.
Słowa: „Nad rzekami Babilonu..."13 i tak dalej, mówi autor, wypowiadają dusze, nazywając narzędziami swoje ciała, które zamieszkują i które zawiesiły na
pnączach drzewa czystości i umocowały do nich, by odtąd same nie mogły się
oderwać i nie dawały się unieść nurtom rzeki nieumiarkowania. Nazwa Babilon
oznacza bowiem „niepokój", „zamęt" i ukazuje nasze ziemskie życie otoczone
zewsząd odmętami wód i nas stojących pośrodku, zalewanych potokami zła, które uderzają w nas z wściekłością. Dlatego też we łzach wołamy do Boga, aby nasze
narzędzia nie osunęły się z drzewa czystości i aby nie pochłonęły ich fale rozkoszy.
Za symbol dziewictwa Pismo Święte wszędzie przyjmuje wierzbę, ponieważ napój
z jej kwiatu namoczonego w wodzie uśmierza każdą wzbierającą namiętność
i podniecenie zmysłowe aż do całkowitego pozbawienia zdolności płodzenia dzieci; wzmiankuje o tym również Homer, nazywając z tego właśnie powodu wierzby
„bezpłodnymi"14.
Autor mówi, że słowa [309a] Jeremiasza: „Panna nie zapomina swojej ozdoby
ani dziewica przepaski na piersi"15 napominają, żeby wśród przyjemności nie
popuszczać ani nie rozwiązywać więzów umiarkowania. Słusznie uważa się, że
„piersi" oznaczają nasze serca i nasz umysł, „przepaska" natomiast oznacza pas
wyrażający cel duszy dążącej ku czystości; jest również symbolem miłości do
Chrystusa.
7

Księga Rodzaju 2,23-24.
List do Efezjan 5,32.
9
Księga Rodzaju 1,28.
10
List do Galatów 4,19.
11
Pierwszy List do Koryntian 4,15.
12
Ewangelia według św. Łukasza 15,4-6.
13
Księga Psalmów 137(136), 1.
14
Gr. itéai olesikarpoi - właściwie: tracącymi owoce; por. Odyseja X, 510.
15
Por. Księga Jeremiasza 2,32.
8
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Słowa: „Wybierz dla Mnie trzyletnią jałowice, trzyletnią kozę i trzyletniego
barana, a nadto synogarlicę i gołębicę"16 oznaczają, powiada Metody: przynieś mi
swoją duszę wolną od jarzma i nienaruszoną na podobieństwo jałówki, przynieś
też ciało i umysł, pierwsze na podobieństwo kozy, ponieważ chodzi ona po szczytach i urwiskach, drugie na podobieństwo barana, aby twój umysł w ogóle nie
sprzeniewierzał się prawdzie i nie wyślizgiwał się jej. Tak oto będziesz bez zarzutu
jak Abraham, jeśli oddasz mi swoją duszę, czucie i umysł, nazwane symbolicznie
jałówką, kozą i baranem trzyletnim; mają one, że tak powiem, umożliwić bezbłędne poznanie Trójcy.
Daje On prawdopodobnie do zrozumienia, że chodzi tu o początek, środek
i koniec drogi naszego życia, ponieważ chce, abyśmy okresy dzieciństwa, wieku
męskiego i starości przeżyli rozsądnie, w sposób wstrzemięźliwy, i Jemu je złożyli
w ofierze. W tym znaczeniu Pan nakazał prawem w Ewangelii: „Dlatego i wy
bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Bądźcie szczęśliwi,
zaprosi was do stołu, a obchodząc będzie wam usługiwał. Czy o drugiej, czy
o trzeciej straży przyjdzie, bądźcie szczęśliwi"17. Zważcie zatem, że mówiąc
o trzech strażach - wieczornej, drugiej i trzeciej - daje do zrozumienia, że chodzi
mu o trzy mijające okresy naszego życia: młodość, dojrzałość i starość, mając na
myśli to, że kiedy zechce przyjść i zaskoczyć tym świat, pragnie zastać nas gotowych i czystych, czy to będziemy dziećmi, czy to przejdziemy do drugiego lub
trzeciego okresu życia. Straż wieczorna oznacza czas szczytowego rozwoju człowieka, w którym namiętności zaczynają niepokoić jego władczy rozum. Druga
straż - wiek, kiedy rozum dochodzi do „człowieka doskonałego"18 i zaczyna
nabierać stałości w miejsce dotychczasowej zmienności. Trzecia straż - wiek,
w którym większość wyobrażeń powstałych pod wpływem żądz zanika, ponieważ
ciało już słabnie i zmierza ku starości. Dlatego trzeba byłoby zapalić w sercu
niegasnącą lampę [309b] wiary, przepasać biodra powściągliwością, czuwać i oczekiwać Pana.
„Sikerą"19 nazywa autor każdy napój powodujący pijaństwo, poza winem z latorośli.
W Piśmie Świętym występują dwa rodzaje winorośli. Jedna jest całkowicie dobra, druga - całkowicie zła. Przecież Pan mówi: „Ja jestem krzewem winnym, wy
- latoroślami"20. Zły i dziki krzew winny to diabeł sączący szaleństwo, jak pisze
o nim Mojżesz. „Bo winny ich krzew - z krzewu Sodomy, ich latorośl - z Gomory"21 i tak dalej.
Złoto nie poddaje się rdzy.
16
17
18
19
20
21

Księga Rodzaju 15,9.
Ewangelia według św. Łukasza 12,35-38.
List do Efezjan 4,13.
Sikera - napój sztucznie sporządzony, mieszanka miodu z korzeniami.
Ewangelia według św. Jana 15,5.
Księga Powtórzonego Prawa 32,32.
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Autor mówi, że przypowieść porównująca królestwo niebieskie do dziesięciu
panien22 ma oznaczać, że wszystkie one postanowiły kroczyć tą samą drogą: litera jota oznacza dziesięć. Panny przygotowały się jednakowo i były zgodne co
do obranego celu; dlatego właśnie wezwano ich dziesięć. Lecz nie wyszły jednakowo przygotowane na spotkanie pana młodego. Jedne zaopatrzyły się pod
dostatkiem w oliwę dla swych lampek, drugie zaniedbały tego z lenistwa. Wszystkie dzielą się na dwie grupy, po pięć, dlatego że pierwsze zachowały pięć czystych zmysłów, które większość ludzi nazywa bramami mądrości; drugie natomiast skalały swe zmysły nieroztropnością. Te bowiem, które panowały nad sobą i pozostawały czyste, popełniły wiele wykroczeń w występkach przeciw sprawiedliwości, co spowodowało, że zostały usunięte. Tak więc, czy postępujemy
dobrze, czy popełniamy błędy, zmysły wzmacniają zarówno nasze dobre uczynki, jak i złe. I, jak mówiła Talusa23, istnieje czystość oczu, uszu i języka, ale
również innych kolejnych organów, a zatem ta panna, która zachowała absolutną wierność pięciu drogom cnoty - we wzroku, smaku, węchu, dotyku, słuchu
- została obdarzona nazwą: „pięć panien", ponieważ oddała Chrystusowi pięć
rodzajów czystych doznań zmysłowych i przez każdy z nich lśni i promienieje
swoją świętością jak zapalona lampa. Istotnie, nasza prawdziwa lampa pięciopłomieniowa jest naszym ciałem, które nosi dusza na kształt pochodni, aby ukazać się panu młodemu, czyli Chrystusowi, w dniu zmartwychwstania, promieniejąc przez wszystkie swoje zmysły jaśniejącą wiernością, tak jak On sam nauczał mówiąc: „Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i czegóż bym chciał [310a],
gdyby on już się palił?"24 Ziemię nazwał naszymi namiotami25, pragnął, żeby
szybko zaczęto w nich wprowadzać w czyn Jego naukę, z rozmachem i gorliwie
(oliwę trzeba porównać ze sprawiedliwością i mądrością); opóźnienie pana młodego to okres poprzedzający narodzenie Chrystusa, senność i sen panny to
odejście z życia ziemskiego, północ - to królestwo Antychrysta, kiedy przechodzi przed domami Anioł Niszczyciel26. Wołanie: „Oto pan młody, wyjdźcie mu
na spotkanie!"27 rozlegnie się z nieba wraz z dźwiękiem trąby, kiedy wszyscy
ludzie po zmartwychwstaniu ich ciał, porwani w przestworza, będą szli po obłokach na spotkanie z Panem28.
Po więcej niż obszernych wywodach na temat panien i dusz czystych autor
dodaje jeszcze, że tylko te dusze Słowo nazywa swoją wybraną panną młodą;
pozostałe mieni nałożnicami, dziewczętami i córkami mówiąc tak: „Sześćdziesiąt
jest królowych i nałożnic osiemdziesiąt, a dziewcząt bez liku. Jedyna jest moja
gołąbka, moja nieskalana, jedyna swej matki, wybrana swej rodzicielki. Podziwia22

Por. Ewangelia według św. Mateusza 25,1-13.
Talusa (gr. Thalusa) - dziewica zabierająca głos w dialogu.
24
Por. Ewangelia według św. Łukasza 12,49.
25
Por. Drugi List św. Piotra Apostoła 1,13-14.
26
Por. Księga Wyjścia 12,23.
27
„Pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie" - Ewangelia według św. Mateusza 25,6.
28
Por. św. Paweł - Pierwszy List do Tesaloniczan 4,16-17.
23
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ją ją dziewczęta i zwą szczęśliwą, królowe i nałożnice ją wysławiają..."29. Oczywiście, wiele jest córek Kościoła, wybrana jest tylko jedna, najdroższa w Jego
oczach i wynoszona ponad wszystkie - mowa tu o stanie panieńskim. Ponieważ
królowe nie były pod władzą jednego króla, lecz każda była jakby panią siebie
samej i królową, oraz były one jedynymi dla swoich następczyń, tych, które
przyszły po nich, przepowiednia chce tą nazwą określić te królewskie dusze
sprzed potopu, które podobały się Bogu, to znaczy dusze Abla30, Seta31, Henocha32. Nałożnice zaś to dusze Proroków z czasów po potopie; z nimi połączył
się Pan jak z nałożnicami, zanim Jego żoną stał się Kościół33, w którym zasiał
słowa prawdy w swej obfitości i miłości do mądrości, aby poczęły one i zrodziły wiarę zbawczą34. Nałożnicami Słowo nazwało dusze Proroków, których nie
poślubił jawnie, tak jak poślubił Kościół, aby złożyć w ofierze „utuczone cielę"35. Sześćdziesięcioma królowymi Słowo określiło, jak sądzę, tych, którzy nastąpili kolejno od pierwszego stworzonego człowieka aż do Noego36, jako że
Bóg miał w nich upodobanie. Im bowiem niepotrzebne [310b] były jak sądzę,
pozostałe przykazania dla osiągnięcia zbawienia, a i stworzenie świata w ciągu
sześciu dni było dla nich jeszcze niedawne; mieli przecież w pamięci to, że Bóg
stworzył świat w ciągu sześciu dni, pamiętali też, co się wydarzyło w raju ziemskim.
Dlatego dusze, które natychmiast po stworzeniu świata zaczęły kolejno poszukiwać Boga i były (jeśli tak można rzec) potomkami pierwszego wieku i bliskimi sąsiadami wielkich sześciu dni stworzenia, nazwano symbolicznie sześćdziesięcioma królowymi; dlatego, że zrodziły się one, jak mówiłem, po sześciu dniach
stworzenia. Te dusze spotkał wielki zaszczyt: obcowały one z Aniołami i oglądały
Boga na jawie, a nie we śnie. Popatrzcie, jak swobodny był Set wobec Boga,
i Abel, i Henoch, i Matuzalem37, i Noe - ci, którzy pierwsi rozkochali się w sprawiedliwości.
Ale wystarczy o tych sprawach. Trzeba znowu powiedzieć o cudzołożnicach.
Ludzie żyjący po potopie znajomość Boga uważali za sprawę bardziej odległą,
a ponieważ bałwochwalstwo już się rozprzestrzeniło, potrzebowali oni innego
rodzaju nauczania. Tak więc Bóg w trosce o to, żeby ród ludzki nie uległ całkowitej zagładzie, ponieważ zapomniał o dobru, nakazał swemu Synowi, by
oznajmił Prorokom o swoim bliskim przyjściu w postaci cielesnej na świat. Dzięki
29

Pieśń nad Pieśniami 6,8-9.
Por. Ksiçga Rodzaju 4,2; List do Hebrajczyków 11,4.
31
Por. Księga Rodzaju 5,3.
32
Por. tamże 5,18-24.
33
Kościół, Ekklêsia, w języku gr. jest rodzaju żeńskiego.
34
Por. Księga Izajasza 26,17.
35
Por. Ewangelia według św. Łukasza 15,23.
36
Por. Księga Rodzaju 6-9.
37
Matuzalem (hebr. Metuszelach) - patriarcha izraelski, syn Henocha, dziadek Noego,
por. Księga Rodzaju 5,21; 25-27.
30
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temu obwieści się radość płynącą z poznania ósmego dnia38 według Ducha. Syn
odpuści grzechy i da zmartwychwstanie; dzięki temu przyjściu człowiek odetnie się od
pożądań i zepsucia. I dlatego Prorocy następujący kolejno po sobie, począwszy od
Abrahama39, zostali nazwani nałożnicami, że ich następstwo zawierające w sobie liczbę
osiem40 zapowiadało obrzezanie; i uzależniało od siebie również prawo, ale i dlatego, że
zanim jeszcze panna młoda, Kościół41, połączyła się ze Słowem, Prorocy przyjęli
nasienia Boże i zawczasu zapowiedzieli obrzezanie w ósmym dniu według Ducha.
Dziewczętami natomiast, a jest ich bez liku, Pismo Święte zwie tłumy tych,
którzy ustępują wprawdzie najlepszym, ale postępują sprawiedliwie i walczą
z grzechami dzielnie i szlachetnie jak młodzieńcy. Lecz dziewcząt ani królowych,
ani nałożnic nie można porównywać z Kościołem. Kościół został nazwany doskonałym i wybranym z nich wszystkich, składa się on ze wszystkich Apostołów i jest
z nimi ściśle połączony; jest młodą żoną, która pięknem swej dojrzałości i dziewictwa przewyższa wszystkie inne. Dlatego pozostałe dziewczęta sławią ją jako szczęśliwą, że zobaczyła i usłyszała do syta to, co inne pragnęły zobaczyć, ale nie
zobaczyły i nie usłyszały. „Szczęśliwe wasze oczy [311a] - powiada Pan do
uczniów - widzą one to, co wy widzicie. Bo powiadam wam: wielu Proroków
pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie
usłyszeli"42. Dlatego właśnie Prorocy sławią Kościół jako szczęśliwy, że to, czego
oni nie otrzymali, otrzymał on i został uznany za godnego tego wyróżnienia.
Ktoś może jeszcze inaczej wytłumaczyć wyraz „narzeczona" i powiedzieć, że
jest to niepokalane ciało43 Pana, dla którego opuścił On Ojca, zeszedł z wysokości
i połączył się z nim, aby stać się człowiekiem. Dlatego nazwał tę narzeczoną
przenośnie gołębicą, że gołębica jest stworzeniem oswojonym, żyjącym pod dachem i lubiącym ludzki tryb życia. W czterdziestym czwartym Psalmie44 królowa
stojąca po prawej stronie Boga, ubrana w złotą szatę swej cnoty, której piękna
pożądał król - to, jak mówiłem, ciało niepokalane i szczęśliwe ciało, które samo
Słowo uniosło ze sobą do nieba, aby umieścić je po prawicy Ojca; ubrane w złotą
szatę i oznaczające symbolicznie nieskazitelny sposób życia.
„Dziewictwo" staje się „bóstwem"45 przez usunięcie jednej litery, tak że ono
tylko upodabnia do Boga tego, kto zachowuje Jego nieskalane tajemnice; nie
można znaleźć większego nad nie dobra.
38

Jest tu mowa o siedmiu dniach nieczystych położnicy po wydaniu na świat syna,
ósmego dnia następowało jego obrzezanie, por. Księga Kapłańska 12,2-3; Księga Rodzaju
17,12.
39
Abraham - pierwszy patriarcha, Księga Rodzaju 11,27 - 25,10.
40
Patrz przyp. 38.
41
Patrz przyp. 33.
42
Ewangelia według św. Mateusza 13,16-17; Ewangelia według św. Łukasza 10,23-34.
43
Ciało - sarks - w języku gr. jest rodzaju żeńskiego.
44
Księga Psalmów 45(44), 12-16.
45
„Etymologia" Metodego -parthénia (dziewictwo), po usunięciu litery n: partheia (bóstwo), niby związane z theios, theia (Boży, boski; Boża, boska).
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Cnota, powiada autor, nazywa się tak albo sama z siebie, albo dlatego, że
pozyskuje46 dusze i wznosi je wprost do nieba.
Wydaje się, mówi autor, że zachodzi szczególna zgodność między tym, co powiedziałem, a postanowieniem, które sam Ojciec z nieba obwieścił Chrystusowi
w Jordanie: „Ty jesteś Synem moim, Ja Ciebie dziś zrodziłem"47. Trzeba zauważyć, że pochodzenie Syna Bożego zostało objawione bez bliższego określenia czasu. Jeśli bowiem powiedział „Ty jesteś Synem moim", a nie „zostałeś Synem
moim", to wskazał, że ani nie uzyskał On synostwa dopiero co, ani też że Jego
synostwo istniało wcześniej i nie miało końca. Słowa „Ja dziś Ciebie zrodziłem"
mówią: istniałeś już przed wiekami w niebie, chciałem, byś się zrodził również na
świecie, co znaczy: sprawię, że poznają Cię, ponieważ przedtem byłeś nie znany.
Oczywiście dla ludzi, którzy jeszcze nie pojęli wielorakiej mądrości Bożej, Chrystus wówczas jeszcze się nie narodził, co z kolei znaczy: jeszcze nie jest znany i nie
dał się poznać.
Większość słów Apokalipsy [311 b] św. Jana autor odnosi do Kościoła i dusz
dziewiczych. Prawie wszystkie inne słowa, zaczerpnięte z innych miejsc, wyjaśnia
w omawianym dialogu alegorycznie, a nie dosłownie.
Aby odeprzeć argumenty ludzi wierzących w przeznaczenie48, powiada: jeśli
nieszczęścia i wszelkie rodzaje przewrotności ludzkiej są dziełem gwiazd, które
zajmują się rozpustnymi postępkami i zmiennymi kolejami życia człowieczego,
to gwiazdy są jeszcze bardziej nieszczęśliwe niż ludzie, ponieważ nie tylko same
lubią zło, lecz także zmuszają ludzi do wyrządzania tego zła. A poza tym,
jeśli żaden czyn nie powstaje bez pragnienia, a pragnienie tego czynu bez potrzeby, i jeśli Bóstwo niczego nie potrzebuje, to nie może ono myśleć o złu.
Natura gwiazd jest bardzo bliska Bogu i przewyższa największe zalety najlepszych ludzi, a zatem gwiazdy nie powodują zła, nie mają żadnej po temu
potrzeby.
I jeszcze jedno. Jeśli przeznaczenie zmusza kogoś do zabójstwa, a prawo tego
zabrania, karze zbrodniarzy i przeciwstawia się sankcjami postanowieniom przeznaczenia, to prawo jest przeciwne przeznaczeniu; to, czego prawo zabrania, nakazuje przeznaczenie, a do czego zmusza przeznaczenie, tego zabrania prawo. Jest
więc ono wrogie przeznaczeniu, a jeśli jest wrogie, nie pozostaje w zgodzie z przeznaczeniem to, co ustanawiają prawodawcy; ucząc tego, co jest sprzeczne z przeznaczeniem, zaprzeczają jego istnieniu. Tak więc, albo przeznaczenie istnieje i wtedy prawa są niepotrzebne, albo istnieją prawa i nie pozostają w zgodzie z przeznaczeniem. Jest jednak rzeczą niemożliwą, żeby cokolwiek powstało i dokonało
się bez udziału przeznaczenia; niemożliwe jest bowiem, powiada się, ruszyć pal46

Następna „etymologia": arete (cnota) ma pochodzić, według autora, od czasownika
airein (przyciągać, pozyskiwać); w rzeczywistości arete pozostaje w związku etymologicznym z czasownikiem aresko (podobam się).
47
Księga Psalmów 2,7; por. Ewangelia według św. Mateusza 3,17, Ewangelia według św.
Marka 1,11, Ewangelia według św. Łukasza 3,22.
48
Por. dzieło Diodora Przeciw przeznaczeniu (Cod. 223).
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cem bez zgody przeznaczenia. A więc, zgodnie z przeznaczeniem, prawodawcy49:
Minos, Radamantys, Drakon, Likurg, Solon, Zaleukos, ustanowili prawa zabraniające kradzieży, zabójstw i temu podobnych przestępstw, które zdarzają się; byli
przekonani, zgodnie z przeznaczeniem, co jest niemożliwe. Samo przeznaczenie
unicestwiałoby się i czyniło siebie bezsilnym; z jednej strony ustanowiłoby bowiem
prawa zabraniające cudzołóstwa i innych przestępstw, z drugiej - samo by tworzyło prawo i cudzołożników; nic przecież nie jest wewnętrznie sprzeczne ani nie
walczy z sobą i nie usiłuje się samo unicestwić. A zatem przeznaczenia nie ma.
Cnota wstrzemięźliwości, mówi autor, więcej znaczy niż ułomność, jaką jest
brak opanowania. Można się o tym przekonać na przykładach królów, władców,
dzieci, obywateli, sług i wychowawców. Każdy z nich bowiem jest [312a] pożyteczny dla siebie i dla ogółu dzięki swemu umiarkowaniu; jako rozwiązły staje się
szkodliwy i dla siebie, i dla ogółu.
Prawo, powiada autor, jest postacią i cieniem obrazu, jaki stanowi Ewangelia.
Obraz będący Ewangelią to obraz samej prawdy; spełni się ona w czasie drugiego
przyjścia Pana.
Słowa wypowiedziane w Księdze Kapłańskiej o rozbijaniu namiotów50 uważa
za dotyczące zmartwychwstania ludzi, które nastąpi w czasie drugiego przyjścia
Pana; sądzi, że namiot to ciało każdego człowieka i że siedem dni to symbol
siedmiu tysiącleci; pozostałe tematy autor traktuje podobnie.
W znaczeniu przenośnym tłumaczy słowa zawarte w Księdze Sędziów: „Zebrały się drzewa i poszły, aby namaścić króla nad sobą. Rzekły do oliwki: króluj
nad nami! Odpowiedziała im oliwka: Czyż mam się wyrzec swojej oliwy, która
służy czci Boga i ludzi, aby pójść i panować nad drzewami? Z kolei wszystkie
drzewa rzekły do figowca: Chodź ty i króluj nad nami! Odpowiedział im figowiec:
Czyż mam się wyrzec mojej słodyczy i wybornego owocu swego, aby pójść i panować nad drzewami? Następnie rzekły drzewa do krzewu winnego... i powiedziały
do krzewu cierniowego..."51 i tak dalej.
Autor twierdzi, że powyższe słowa nie odnoszą się do drzew, co jest oczywiste,
lecz wszystkie one mówią o duszach, które, wypełnione obficie grzechami popełnionymi przed wcieleniem Chrystusa, przychodzą z błaganiem, żeby Bóg zlitował
się nad nimi i sprawił, by odtąd już litość królowała nad nimi i miłosierdzie; te
dusze właśnie Pismo Święte przedstawiło w postaci drzewa oliwnego. I widzicie,
49

Wymienieni prawodawcy: Minos - mityczny król Krety, syn Zeusa i Europy, słynął ze
sprawiedliwego panowania; Radamantys - brat poprzedniego, osiadł w Beocji, gdzie rządził
sprawiedliwie (obaj bracia pełnili rolę sędziów w podziemnym świecie zmarłych, Hadesie);
Drakon (VII w. przed Chr.) - prawodawca ateński, twórca pierwszego kodeksu praw,
których surowość i bezwzględność stały się przysłowiowe; Likurg (IX/VIII w. przed Chr.)
- król Sparty, legendarny prawodawca spartański; Solon (ok. 640-559 przed Chr.) - prawodawca ateński, przeprowadził reformy ustawodawcze, polityczne i społeczne; Zaleukos (poł.
VII w. przed Chr.) - prawodawca z Lokrów w płd. Italii.
50
Por. Księga Kapłańska 23,39-43.
51
Por. Księga Sędziów 9,8-15.
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czy Pismo Święte nie przedstawia zbioru praw, które powstawały sukcesywnie
począwszy od czasów pierwszego człowieka aż do czasów Chrystusa, a sfałszowanych przez diabła, który podrobił je za pomocą wiernie dokonanych plagiatów
i zwiódł nimi rodzaj ludzki? Drzewo figowe stanowi obraz przykazania danego
człowiekowi w raju ziemskim, kiedy, oszukany, okrył swą nagość liśćmi figowymi52. Winorośl jest symbolem rozkazu wydanego Noemu w czasie potopu, ponieważ śmiano się z niego, kiedy zasnął, zmożony winem53. Drzewo oliwne - to
figura prawa nadanego Mojżeszowi na pustyni, ponieważ namaszczenie prorocze
- święta oliwa, została usunięta z dziedzictwa, kiedy lud przestał być posłuszny
Prawu. Krzak cierniowy symbolizuje nakaz dany Apostołom dla zbawienia świata; przez nich zostaliśmy nauczeni czystości; jedynie jej obrazu diabeł nie potrafił
sfałszować. Dlatego [312b] przekazano potomności cztery Ewangelie, że Bóg czterokrotnie ogłosił ludzkości dobrą nowinę i czterokrotnie pouczał ją, za pomocą
czterech praw, których czasy są wyraźnie wskazane za pomocą różnych owoców.
Figa, dzięki słodyczy, przedstawia życie zbytkowne, jakie wiódł człowiek przed
swoim wykroczeniem; zdarza się jednak, że owoc figi ma w Piśmie Świętym znaczenie pozytywne. Winorośl, ze względu na uciechę, jaką daje wino, i przez radość
ludzi ocalałych od gniewu i potopu, symbolizuje ich przejście od strachu i niepokoju do radości. Drzewo oliwne, z powodu owocu, jaki daje, jest symbolem
miłosierdzia Bożego, cierpliwy Bóg bowiem ponownie dał ludziom, którzy już
zwrócili się ku bezbożności, prawo i objawił się niektórym z nich. Krzak cierniowy symbolizuje czystość; janowiec i wierzba54 są tym samym krzewem, i prawdopodobnie przez swoje pokrewieństwo z dziewictwem został on nazwany janowcem i wierzbą -janowcem z tego powodu, że jest twardy i silnie opiera się przyjemnościom - wierzbą ze względu na symbolikę pełnej czystości. Dlatego właśnie
opowieść głosi, że Eliasz, kiedy uciekł sprzed oblicza kobiety o imieniu Izebel55,
wpierw schronił się pod krzakiem janowca. Tam został wysłuchany i otrzymał
pokarm; dla tych bowiem, którzy stronią od pożądliwości, kobiety i rozkoszy,
krzak janowca rozrósł się, by udzielać schronienia i osłony ludziom, nad którymi
panuje od czasu przyjścia na świat Chrystusa, Przywódcy Dziewic.
Od czasu przyjścia Chrystusa bez zastrzeżenia przyjęli ludzie jedynie poddanie
się prawu czystości; natomiast przed przyjściem Chrystusa szybko odmówili pełnego posłuszeństwa panowaniu nad nimi wszystkich przedtem nadanych im praw
- ale też dobrowolnie wybrali je, nie tylko po to, by ich przestrzegać, ale i dlatego,
żeby uznać nad sobą władztwo prawa odmiennego, chociaż w swej skrusze często
usiłowali odnaleźć prawo najbardziej królewskie, które dał im Bóg, oraz odnowić
środki uzdrawiające duszę, jakie zniszczyli przez swoje występki. Wydani w ręce
52

Por. Księga Rodzaju 3,7.
Por. tamże, 9,21.
54
Patrz Cod. 234, przyp. 61.
55
Izebel (gr. Iezabel), IX w. przed Chr. - córka króla Sydonu, żona izraelskiego króla
Achaba, propagowała kult Baala, któremu przeciwstawiał się prorok Eliasz (por. 1 Księga
Królewska 19,1-4).
53
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wrogów i wystawieni na haniebne namiętności, poszukiwali prawa i przykazań
Bożych, które by królowały nad nimi, aby mogli się uwolnić od wielu różnorodnych nieszczęść i wyzwolić z niedoli. Te prawa nie chciały panować nad nimi,
ponieważ rany ich duszy [313a] cuchnęły i były nieuleczalne. Działo się tak, dopóki Bóg nie zlitował się nad człowiekiem po raz czwarty i nie zesłał im z nieba
czystości, by królowała nad nim. Pismo Święte nazywa ją słusznie krzakiem cierniowym, który uśmierza uciechy zmysłowe i, co więcej, grozi ludziom, że jeśli nie
będą Mu posłuszni wszyscy i naprawdę nie przyjdą do Niego, to ogniem zniszczy
ich wszystkich56. Odtąd nie będzie już innego prawa ani innego nauczania, lecz
sąd i ogień. I dlatego właśnie od tej chwili człowiek zaczął postępować sprawiedliwie, mocno wierzyć w Boga i postanowił zerwać z diabłem.
Należy zaznaczyć, że ten dialog, zatytułowany Uczta, czyli o czystości, jest
bardzo zniekształcony, znajdzie się w nim ariańskie wtręty o żądzach popularności i sławy, a także mityczne bajania jakichś innych zwolenników złej sprawy.
Należy też zastanowić się nad znaczeniem formuły „na obraz"57 która, rzecze
autor, odnosi się jedynie do człowieka, a nie do innych stworzeń Bożych. W człowieku nie można znaleźć niczego, co jest cenne, jeśli nie ma w nim natury anielskiej: ani nieśmiertelności, którą przecież mają Aniołowie, ani wolnej woli. Jeśli
bowiem Aniołowie, według Teologa58, dążą przede wszystkim ku dobru, to jest
rzeczą całkiem niemożliwą, żeby odnosić do nich formułę „na obraz". Jeśli mówi
się o władzy (w opowiadaniu o stworzeniu świata Bóg uznał człowieka za godnego panowania nad rybami i innymi zwierzętami59), to nie wyróżnia się tu Anioła, ponieważ Pismo Święte poucza nas, że większość Aniołów panuje nad narodami i plemionami. Jeśli dostrzegasz różnicę, bo Aniołowie nie sprawują rządów nad
uległymi poddanymi, podczas gdy ludzie sprawują je nad wieloma uległymi zwierzętami, to te chełpliwe słowa wywołają śmiech, albowiem Ten, o którym mówi
się, że człowiek jest Jego obrazem, nie ukazuje swych poddanych (przenigdy!) jako
posłusznych.
Cóż więc znaczy „na obraz"? Ci wszyscy, którzy sławili piękno ciała ludzkiego,
wbrew tysiącom przeciwnych dowodów, nie pozbawili przez to człowieka tego, co
ma on wspólnego z Aniołem, a o to właśnie chodzi. Pismo Święte przedstawiło
Aniołów w postaci ludzkiej. Jeśli się przypuszcza, że formuła „na obraz" świadczy
w wypadku człowieka o zachowaniu możności tworzenia i zdolności istnienia
(Bóg stworzył świat w sposób niewypowiedzialny i niepojęty, tworząc to, czego
nie było, ale i człowiek może od czasu do czasu tworzy ze [313b] swej substancji
i natury, przez wytrysk nasienia, człowieka podobnego do siebie, a czasem, dzięki
swej zmyślności, wykonuje wiele przedmiotów artystycznych, mimo że ich nigdy
nie było), to powyższe stwierdzenie, chociaż przekonujące, jest łatwe do odparcia.
Mnisi, mimo że pozornie zachowują formułę „na obraz", wznoszą się ponad
56

Por. Księga Sędziów 9,15.
„Na obraz" (gr. kat'eikona) por. Księga Rodzaju 1,26-27.
58
Teolog - Grzegorz z Nazjanzu (patrz Cod. 40 przyp. 13).
59
Por. Księga Rodzaju 1,26; 28.
57
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wszystkie umiejętności ludzkie i mogą wyglądać na nieszczęśliwych, gdyż przez to
zatracili owo „na obraz".
Cóż zatem znaczy ,,na obraz"? Cnoty nabyte drogą troski o nie. Uważa się, że
Aniołowie mają cnotę, lecz nie tę, której nabywa się przez troskę i wysiłek, ponieważ nie pociąga ich zło. Jeśli się przypuści, że Aniołom została przyznana możność otrzymania cnoty bez trudu, albo, że do nich również odnosi się formuła ,,na
obraz", zyskana bez wysiłku, i będą ją posiadali zbliżając się coraz bardziej do
Boga, albo jeśli się założy, że ich nie dotyczy, to tym bardziej nie będzie się ona
odnosiła także do człowieka, ponieważ wraz z tą formułą czy poza nią wchodzi się
w posiadanie cnót drogą licznych niepokojów i wielkiego trudu60.

60

Cała partia tekstu o formule „na obraz" pozostaje w bardzo luźnym związku z treścią
„Kodeksu" poświęconego omówieniu Uczty Metodego; nie wiadomo, skąd się tu dostała
(por. R. Henry Photius, Bibliothèque, t. V, s. 215).

