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[117*] WSTĘP

Jak wśród ka no ni stów Mi strzem na zy wa ny jest Gra cjan, tak wśród teo lo -
gów Piotr Lom bard już przez pierw szych swo ich uczniów za wsze był ty tu ło -
wa ny Mi strzem, a po tem czę ściej Mi strzem Sen ten cji. Słusz ną bo wiem sła wę
za skar bi ło so bie je go dzie ło teo lo gicz ne, jak wi dać z li czeb no ści rę ko pi sów
XI wieku, a jesz cze więk szą po la tach 1223-1227, gdy Alek san der Ha leń ski
ob rał je za pod sta wę swo ich wy kła dów ja ko mistrz wio dą cy w Pa ry żu. [118*]
Wkrót ce, oko ło 1240-1245 ro ku, we szło ono w uży wa nie wy dzia łu teo lo -
gii.1 I słusz nie, po nie waż wy bi ja ło się spo śród in nych sum i sen ten cji owe go
cza su; prze wy ższa ło je w wy kła dzie na uki, za gad nień i po glą dów.2 Cho ciaż
rze czy wi ście po mi ja ło nie któ re za gad nie nia czy miej sca teo lo gicz ne, jak
na przy kład na tu rę i ustrój Ko ścio ła, zna cze nie zmar twych wsta nia Chry stu sa
Pa na w dzie jach zba wie nia, oraz pew ne in ne teo rie so te rio lo gicz ne.

A. HI STO RIA TEK STU

Pra gnie my tu, za nim w na stęp nym roz dzia le usta li my za sa dy te go no -
we go wy da nia, w ja kiś spo sób na świe tlić dzie je tek stu i je go układ, za rów -
no na pod sta wie źró deł, z któ rych Mistrz czer pał na ukę, jak z oko licz no ści
ze wnętrz nych, czy li z bar dzo nie licz nych świa dectw, któ ry mi ucznio wie Mi -
strza lub in ni uchy la ją za sło nę hi sto rii i tak do pew ne go stop nia roz ja śniają
mrok za gad nie nia.

1. O źró dłach

Wszyst kim już wia do mo, że Czte ry Księ gi Sen ten cji, zwłasz cza w nie któ -
rych roz dzia łach dru giej i trze ciej księ gi oraz w ca łej prawie księ dze czwar -
tej, nie mal nie wy kra cza ją po za  by stre za po ży cze nia. Trze ba prze to zba dać
za gad nie nie źró deł.

1 Do ro ku 1255 Sen ten cje do tar ły aż na kra niec zna ne go świa ta! Gdy bo wiem brat Wil -
helm de Ru bruc OFM wy je chał w 1252 ro ku z Ac con do Ta ta rów, jak sam świad czy w swoich
pa kun kach wiózł Bi blię, któ rą dał mu św. Lu dwik IX, Psał terz z nu ta mi, dar Kró lo wej Pa ni,
oraz Sen ten cje i in ne księ gi, któ re lu bił. Zo bacz: Iti ne ra rium Wil lel mi de Ru bruc, wy da ne
przez A. van den Wyn ga ert w Si ni ca Fran ci sca na, Qu arac chi 1(1929)202, 204.

2 Tu mo żna przy to czyć po gląd Lu dwi ka Ott’a: „W żad nej in nej księ dze sen ten cji nie
odbi ja ją się tak do brze po glą dy głów nych szkół teo lo gicz nych owe go cza su, jak w Sentencjach
Pio tra Lom bar da.” – Unter su chun gen zur the olo gi schen Brie fli te ra tur..., 208.

ROZDZIAŁ VII. O KSIĘGACH SENTENCJI



1. Glo sy sa me go Mi strza. Jak wy ni ka z na szych ba dań, Księ gi Sen ten cji
przy naj mniej w czę ści są owo cem in nych dzieł Mi strza, mia no wi cie je go
Glo sy do Psal mów a zwłasz cza do Apo sto ła. Nie tyl ko bo wiem do star cza ją
mu bar dzo wie lu po wag, lecz nie kie dy ta kże za gad nień teo lo gicz nych, 
w któ re ob fi tu ją. Stąd w trze ciej se rii przy pi sów do da nych do tek stu sta ra -
li śmy się wska zać miej sca rów no le głe lub źró dła w ty chże Glo sach; czasem
mo gli śmy je wy ja śnić i spro sto wać [119*] za po śred nic twem Flo ru sa 
z Lyonu, któ ry jest głów nym źró dłem po wag Świę te go Au gu sty na.

2. Nie któ re dzie ła Au gu sty na. Nie mniej sam tekst Sen ten cji wy ja wia, jak
są dzi my, że już po uło że niu tych Glos Mistrz po znał pew ne księ gi Au gu sty -
na w ory gi na le. Wśród nich mo żna wy li czyć En chi ri dion, Re trac ta tio nes,
Li ber 83 (84) Qu aestio num, De do ctri na chri stia na, być mo że i ja kiś wy -
bór z dzie ła de Tri ni ta te.3 Wol no do nich do dać pseu do -Au gu sty na, czy li
Ful gen cju sza De fi de ad Pe trum.4 Z dru giej stro ny ja śniej sze od słoń ca jest,
że dzie ło Au gu sty na De Ge ne si ad lit te ram znał je dy nie po przez Glos sa
ordi na ria.

3. Glos sa or di na ria. Ta Glo sa zwy czaj na, nie tyl ko do Księ gi Ro dza ju,
lecz ta kże do in nych ksiąg, zwłasz cza pro ro ków i ewan ge lii, by ła sta łym źró -
dłem Mi strza, z któ re go też wy do był wie le po wag. Lecz je że li nie po mi nę -
li śmy in nych miejsc, dwu krot nie tyl ko przy ta cza na jest ja ko wy ja śniacz,
wie lo krot nie ja ko po wa ga.5 Stąd słusz nie ja wi się wę zeł, któ rym Mistrz złą -
czo ny jest ze szko łą i tra dy cja mi An zel ma z La on. Sta ra li śmy się to una ocz -
nić od sy ła jąc czy tel ni ka do sen ten cji i na uki tej szko ły, cho ciaż nie za wsze
by ło oczy wi ste, że sta no wią one źró dło bez po śred nie. 

4. Sum ma sen ten tia rum oraz dzie ła Hu go na ze Świę te go Wik to ra. Za tą
sa mą tra dy cją idą dwa dzie ła, któ re na le żą do pierw szo rzęd nych źró deł
Mistrza: Sum ma sen ten tia rum [...] oraz De sa cra men tis chri stia nae fi dei
Hu go na ze Świę te go Wik to ra. Czę sto więc są przy ta cza ne w przy pi sach wy -
ja śnia ją cych bu do wę tek stu.

5. Piotr Abe lard. Z dru giej stro ny, a na wet jak by z in nej tra dy cji, nie mo -
że my po mi nąć Pio tra Abe lar da, zwłasz cza po mni świa dec twa Ja na Korn walij-
skie go, któ ry był słu cha czem Lom bar da na krót ko przed je go wy bo rem na
bi sku pa Pa ry skie go. Wy kła da jąc bo wiem trzy po - [120*] glą dy o wcie le niu,
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3 Co do te go nie je ste śmy zde cy do wa ni. Wia do mo bo wiem, że dzie ło, czy li zbiór Flo rusa
z Lyonu nie wy star czy ło by, ani in ne, któ re wska zu je au tor naj now sze go wy da nia (Cor pus
Chri stia no rum La ti no rum 50A, 589nn); lecz z dru giej stro ny trud no by ło by udo wod nić,
że Mistrz miał w rę kach ca łe dzie ło Au gu sty na.

4 Zo bacz jed nak ni żej, stro ny 82 i 102, gdzie pod ty tu łem De fi de ad Pe trum dwu krotnie
przy to czo ne jest De fi de et sym bo lo; stąd praw do po dob nie po wa gi te wzię te zo sta ły z jakie -
goś źró dła dru go rzęd ne go, a nie z Flo ru sa. Nie mniej Mistrz wzmian ko wał to dzie ło Ful gen -
cju sza w pier wot nej Glo sie Li stu do Rzy mian 1,3 (jak ni żej, s. 76, przypis do roz dzia łu 4).

5 Zo bacz nie któ re przy kła dy po ni żej. Ja ko „wy ja śnia ją cy” przy ta cza na jest: s. 474, no ta 9
i s. 481. Ja ko „po wa ga” zaś: s. 146, no ta 4; s. 539, no ta 1; s. 561, no ta 2; a po tem w trze ciej
księ dze, dys tynk cja 15, roz dział 1, n. 4; oraz dys tynk cja 16, roz dział 1, n. 2; w czwar tej zaś:
dys tynk cja 4, roz dział 4, n. 7.



któ re Mistrz przy to czył w księ dze III, dys tynk cji 6 oraz dys tynk cji 7, roz -
dzia le 1, po gląd trze ci ozna cza ja ko wła sny Lom bar da, i wska zu je praw do -
po dob ne źró dło: „Że zaś ten po gląd Mistrz Piotr Lom bard przy jął od Pio tra
Abe lar da dla te go bar dziej przy pusz cza łem, iż tę księ gę [mia no wi cie Theolo -
giam Scho la rium] czę sto miał w rę kach, a mo że mniej pil nie ba da jąc szczegó-
ły, ja ko ten, kto wie dzę ma bar dziej z prak ty ki niż ze sztu ki roz pra wia nia,
mógł się my lić.”6 The olo gia Scho la rium nie wąt pli wie znaj du je się wśród
źró deł,7 ale też nie kie dy jest gwał tow nie ata ko wa na.8 Do tych czas jed nak
nie zna leź li śmy żad ne go uza sad nie nia, by za li czyć do źró deł Sen ten cji inne
księ gi Abe lar da, (mo że oprócz Sic et non), mia no wi cie je go ko men ta rze na
List do Rzy mian lub The olo gia chri stia na.9

6. Iwo z Char tres oraz Gra cjan. Wśród źró deł Sen ten cji trze ba wy li czyć
dwu ksią żąt pra wa ka no nicz ne go, mia no wi cie bi sku pa Iwo na z Char tres
(†1116), au to ra De cre tum oraz Pa nor mia, i Ja na Gra cja na, mi strza Bo loń -
skie go, któ re go Con cor dan tia di scor dan tium ca no num (oko ło 1140)
zwana jest póź niej szym oby cza jem De cre tum Gra tia ni. Bez wzglę du na
nie któ re przy pi sy do łą czo ne ni żej do tek stu, (stro ny 62, 275, 375), wpływ
Gra cja na po raz pierw szy wy stę pu je rze czy wi ście w Księ dze III, dys tynk cji
31, roz dzia le 1, na stęp nie w dys tynk cjach 38-39, a wresz cie jak by w ca łej
Księ dze IV.  Tym sa mym jak by kro kiem wcho dzi też Mistrz Iwo, ja ko że zdaje
się, iż w tych sa mych za gad nie niach Lom bard miał w rę kach dzie ła obu. My
zaś mu si my mieć bacz ny wzrok, by wpływ obu zo stał roz ró żnio ny. Cho ciaż
bo wiem Mistrz przy zna je pierw szeń stwo Gra cja no wi, dla te go że je go wy -
po wie dzi ma ją tę sa mą wa gę, co Sum ma Sen ten tia rum i dzie ła Hu go na ze
świę te go Wik to ra, nie kie dy jed nak wy da je się, że Lom bard zło żył swój tekst
z obu źró deł. Dla te go w przy pi sach przy ta cza ni są prze wa żnie obaj.10

[121*] 7. Jan Da ma sceń ski. Aż do te go cza su, niestety, nie mo żli we wy -
da je się okre śle nie, w ja ki spo sób i kie dy De kret Gra cja na do tarł do Pa ryża.
Zaw sze jed nak po zo sta je mo żli we, że sam Lom bard przy spo sob ności swej
pod ró ży do Włoch prze je żdżał przez Bo lo nię i tam do stał eg zem plarz tej
księ gi, tak iż był pierw szym, któ ry wpro wa dził De kret do Pa ry ża.

7Historia tekstu

6 Zo bacz Eu lo gium ad Ale xan drum Pa pam te rium, roz dział 3. Wy dał N. M. Häring 
w Me dia eval Stu dies 13(1951)265; tam rów nież mó wi on o so bie ja ko słu cha czu Lom barda.

7 Zo bacz ni żej, stro ny 63-67, 98, 100n, 115-117, 330n, 461n oraz świet ną roz pra wę D. E.
Lu scom be: The Scho ol of Pe ter Abe lard, 263-280.

8 Na przy kład ni żej s. 105, 211, 268, 298-306. In ne miej sca znaj du ją się w księ dze III i IV.
9 Tekst księ gi I i II był już wy dru ko wa ny (od lu te go 1970), gdy uka za ło się no we wy danie

Abe lar da, tro ską i sta ra niem E. M. Buy ta ert OFM, w Cor pus Chri stia no rum, Con ti nu atio
Me dia eva lis XI -XII. Gdy to pi sze my jesz cze ocze ku je się no we go wy da nia The olo gia Scho -
la rium, a ta kże Sic et non (w to mie XIV -XV).

10 G. Le Bras, Pier re Lom bard, prin ce du dro it ca non. W: Mi scel la nea Lom bar dia na,
245-252; o sa mym Gra cja nie zo bacz J. Ram baud, w: G. Le Bras, Ch. Le fe bvre, J. Ram baud,
L’Age clas si que 1140-1378. So ur ces et théorie du dro it. Pa ris 1965, 49-129. Że dzie ła Iwona
by ły źró dłem Gra cja na wy ka za no tam, 51-64.



Cho ciaż zaś to nie wy kra cza po za hi po te zę, pew ne jest, że przy tej samej
spo sob no ści tekst, któ ry przed tem przy pi sy wał Ba zy le mu Wiel kie mu, uznał
obec nie za część księ gi Ja na z Da masz ku O Trój cy, któ rą, jak sam mó wi
(niżej, s. 167), Pa pież Eu ge niusz III ka zał prze ło żyć na ła ci nę. Stąd księ ga
ta we szła do źró deł Sen ten cji, mia no wi cie księ gi pierw sze j11 oraz trak ta tu
o wcie le niu w księ dze trze ciej. Lecz w tej spra wie nie brak pew nych trud -
no ści. Dla cze go mia no wi cie, mię dzy in ny mi, Lom bard po słu gu je się tyl ko
ty mi sa my mi roz dzia ła mi prze kła du Bur gun dio na, któ re od po wia da ją dru -
gie mu prze kła do wi (Cer ba na?), a to roz dzia ła mi 46-52 (czy li księ gą III, roz -
dzia ła mi 2-8), opu ściw szy mno gą in ną ma te rię o wie rze, sa kra men tach,
stwo rze niu itd? Rów nież dla cze go w pierw szej księ dze Da ma scen przy ta -
cza ny jest we dług prze kła du Bur gun dio na, pod czas gdy w księ dze trze ciej
spla ta ją się nie kie dy oba prze kła dy? Dla cze go znów w księ dze pierw szej
sło wa Da ma sce na tak są wcie lo ne w tekst, że na le żą do ca ło ści do wo du, 
a w księ dze trze ciej, oprócz dys tynk cji 2, roz dzia łów 1-2 oraz dys tynk cji 7,
roz dział 1, n. 9, nie mal za wsze wpro wa dza ne są tak (na przy kład pod ko -
niec roz dzia łu), by ra czej wy ja śnia ły za gad nie nia niż do wo dzi ły? Wi docz ne
jest to, przy kła do wo, w księ dze trze ciej, pod ko niec dys tynk cji 3, roz dział
4, n. 4. Ta kże w dys tynk cji 5, roz dział 1, dwie po wa gi Da ma sce na po da ne
są po owym dłu gim roz trzą sa niu, już wy żej opi sa nym, czy oso ba przy ję ła
oso bę, al bo na tu ra na tu rę itd, któ re by ło czę ścią pier wszej redakcji Glos sa
in Epi sto las Pau li, Rz 1,3. To sa mo na le ży po wie dzieć o 2 roz dziale, 
8 dys tynk cji. 

Z pew no ścią mó wi to coś o cza sie i spo so bie ukła da nia Sen ten cji, ale co
to zna czy, nie wie my. Mo że tyl ko to, że z bra ku cza su lub pie nię dzy, al bo
oboj ga, Piotr w Rzy mie na był od pis tyl ko tych roz dzia łów, któ re już by ły
mu zna ne w in nym prze kła dzie. Wy star czy ło to jed nak do roz gnie wa nia
Księ dza Ger ho ha.12

8. In ne źró dła. Po kon sy sto rzu w Re ims (1148), gdzie Gil bert de la
Porrée więk szość swo ich do wo dów za czerp nął z dzieł świę te go Hi la re go,
zwłasz cza z to mów De Tri ni ta te, do ce nił je ta kże nasz Lom bard, [122*]
stąd znaj du ją się one wśród źró deł Sen ten cji, przede wszyst kim w księ dze
pierw szej i trze ciej. In ne zaś dzie ło Hi la re go, mia no wi cie De sy no dis, po -
znał do pie ro po uło że niu Sen ten cji, rzad ko bo wiem je przy ta cza i za wsze
w uwa gach na mar gi ne sach, czy li luź nych glo sach.13 – I nie na le ży po mi nąć
dzie ła Ju lia na z To le do: Pro gno sti con fu tu ri sa ecu li, któ re znaj du je się
wśród źródeł o rzeczach ostatecznych (w księdze czwartej, dystynkcje 43-50),
skąd ta kże do Pro lo gu ca łe go dzie ła włą czo ne zo sta ły nie któ re sło wa.14

Wstęp8

11 Zo bacz ni żej s.161, 167, 168, 196, 205n., 243.
12 Zo bacz dzieł ko De glo ria et ho no re Fi lii ho mi nis, roz dział 2 (PL 194,1080 D, 1082 D).
13 Zo bacz ni żej s. 91, 227, 228, 231, a w księ dze trze ciej dys tynk cja 15, roz dział 3, n. 6.
14 PL 96,453-524; zo bacz N. Wic ki, Das «Pro gno sti con fu tu ri sa ecu li» Ju lians von To ledo

als Qu el len werk des Pe trus Lom bar dus. W Di vus Tho mas (Fr.) 31(1953)349-360.



Z pew no ścią nie wszyst kie źró dła, któ ry mi Mistrz się po słu gi wał, już wy -
kry li śmy; dla te go chęt nie przyj mu je my uzu peł nie nia i spro sto wa nia uczo -
nych. Te jed nak na sze do cie ka nia wraz z przy pi sa mi, któ re ob ja śnia ją tekst,
mo gą słu żyć do wo dze niu praw dy słów Mi strza, któ re po ukoń cze niu dzieła
na pi sał w swo im słyn nym Pro lo gu Cu pien tes: „W wie lu tru dach i po cie
dzięki Bo żej po mo cy zło ży li śmy, ze świa dectw praw dy na wiecz ność utwier -
dzo nych, dzie ło na czte ry księ gi po dzie lo ne, w któ rym znaj dziesz przy kła -
dy i na ukę przod ków” oraz „sen ten cje Oj ców z do da niem ich świa dectw”
(ni żej, s. 4). 

2. O cza sie uło że nia

Wszyst kie punk ty otrzy ma, kto roz wią że to po wi kła ne za gad nie nie! Ilu
bo wiem przed na mi, nie zna jąc od kry tych przez nas no wo ści, z wiel kim
po tem oraz tru dem szu ka ło roz wią za nia, choć mo że spra wy do osta tecz -
ne go roz strzy gnię cia nie do pro wa dzi ło. Te raz i my wo bec te go za gad nie -
nia aż do tąd trwo ży my się i wzdy cha my, lecz cho ciaż mar twi my się, nie
roz pa cza my. Po cie chę na szą zna leź li śmy w sło wach Mi strza Ber nar da 
z Char tres, któ ry mo że był przy ja cie lem Mi strza Pio tra: „My je ste śmy jak by
ka rzeł ka mi, spa da ją cy mi na ra mio na ol brzy mów, by śmy mo gli wię cej i dalej
od nich wi dzieć, oczy wi ście nie przez ostrość wła sne go wzro ku, ani wspa -
nia łość cia ła, lecz po nie waż dźwi ga my się w gó rę i wzno si my wy so ko ścią
ol brzy mów.”15

1. Zda nie in nych. Pod su mo wa nie za gad nie nia przed sta wia ją przede
wszyst kim na si po przed ni cy we dług sta nu z 1916 ro ku.16 Zgod nie z nim
Bul la eus (1665) i Pro to is (1881) mó wią, że dzie ło na pi sa ne zo sta ło w 1152
ro ku; Fo ur nier (1898) 1150-1152; De ni fle, że skoń czo ne już na po cząt ku
1150 ro ku, bo Me ta mor - [123*] pho sis Go liae wzmian ku je «słyn ne go teo -
lo ga... Lom bar da». Z te go sa me go do wo du Oj co wie Wy daw cy wnio sku ją,
że dzie ło Mi strza zo sta ło na pi sa ne za pew ne mię dzy 1145-1150. Do te go
do wo du do da ją in ny, z uży cia dzie ła Da ma sce na, któ re prze ło żo ne zo stało
na ła ci nę oko ło lat 1148-1150. Trak tat ten po znał Lom bard gdy był w Rzymie
oko ło 1149-1150. „Z te go wszyst kie go wol no słusz nie wnio sko wać, że dzieło
Lom bar da w ro ku 1150 by ło już ukoń czo ne”.

2. Póź niej Jó zef de Ghel linck TJ, któ ry słusz nie za li cza ny jest do ol brzy -
mów, pod da jąc te go ro dza ju do wo dy po now ne mu spraw dze niu, do szedł
do no we go wnio sku, że mia no wi cie Lom bard po mni ko we dzie ło do pro -
wa dził do koń ca zi mą ro ku 1151/1152, lub nie wie le póź niej. Po gląd ten
oparł na li ście Pa pie ża Eu ge niu sza III z dnia 19 stycz nia 1152 ro ku, w któ -
rym Pa pież pro sił Hen ry ka bi sku pa Be au va is, by Mi strzo wi Pio tro wi (do rę -
czy cie lo wi ni niej sze go) dał pre ben dę w te jże die ce zji.17 Wy wnio sko wał

9Historia tekstu

15 Sło wa te przy ta cza Jan z Sa lis bu ry w swym Me ta lo gi cum III,4 (PL 199,900 C).
16 W dru gim wy da niu Sen ten cji (1916), XXXV -XXXVI.
17 Eu ge nii III Epi sto la 480 (PL 180,1498-1499; Jaffè, n. 9534).



stąd, że Mistrz Lom bard przy tej spo sob no ści otrzy mał w Ku rii Rzym skiej
dzie ło Da ma sce na i że dla te go wkrót ce szczę śli wie do koń czył Księ gi Sen -
ten cji.18 Póź niej Fran ci szek Pel ster od rzu cił to do wo dze nie ja ko cał ko wi cie
nie praw do po dob ne, gdyż w li ście pa pie skim mo wa jest o ja kimś Mi strzu
Pio trze, któ ry na le żał do die ce zji Be au va is.19 Te go ro dza ju wnio sko wa nie
upa da rów nież dla te go, że wspo mnia ny list da to wa ny był w Se gni a nie 
w Rzy mie.

Po wo do wa ny tym i in ny mi rze ko mo nie zbi ty mi do wo da mi Da mian Van
den Eyn de za ło żył ja ko praw do po dob niej szy „ter min przed któ rym” Sen -
ten cji la ta 1155-1157.20 Twier dze nie to wszy scy do tych czas przyj mo wa li.
Stąd obo wią za ni je ste śmy al bo je wzmoc nić i ulep szyć, al bo od rzu cić. Ja ki
bę dzie nasz wnio sek, nie da się okre ślić, je że li nie wy ło ży my co jest pewne,
a co jesz cze spor ne.

2. Na sze zda nie. Piotr Lom bard, ów czci god ny mąż, któ re go św. Ber -
nard po le cił opa to wi Gil dwi no wi, jak naj pew niej był ka no ni kiem Świę tej
Ma ryi Pa ry skiej i sław nym już teo lo giem ko ło 1145 ro ku. Lecz nie wie my
ja ką ma te rię i jak wy kła dał w pierw szych la tach swe go na ucza nia. Tyl ko, że
po kon sy sto rzu w Re ims (1148), jak wy żej, [124*] prze re da go wał pierwszą
wer sję (a ra czej zna ną nam star szą re dak cję) Glo sy na Li sty św. Paw ła.

a) po 1154. Nie wąt pi my, że wie le za gad nień teo lo gicz nych mógł roz pa -
try wać za po śred nic twem te jże Glo sy. Lecz jak nam się zda je w ro ku szkol -
nym 1155-1156 za rzu cił ten spo sób na ucza nia i od tąd Księ gi Sen ten cji
za czął ukła dać w po sta ci, któ rą prze ka zał po tom no ści. Z dwu po wo dów
wy da je się to nie za prze czal ne. Po pierw sze, po nie waż w ode rwa niu od
wszel kich po wią zań z Lom bar dem, mo żna wy ka zać, że prze kład Bur gun -
dio na księ gi Da ma sce na De fi de or tho do xa ukoń czo ny zo stał do pie ro po
śmier ci bło go sła wio ne go Eu ge niu sza III (8 VII 1153). Brak bo wiem li stu
de dy ka cyj ne go, któ ry po prze dza dwa wcze śniej sze dzie ła Bur gun dio na, 
a w ty tu le te go no we go, w naj star szych na wet rę ko pi sach, Eu ge niusz na zy -
wa ny jest „bło go sła wio nej pa mię ci.”21 Stąd na le ży wnio sko wać, że ten prze -
kład uj rzał świa tło dzien ne pod ko niec ro ku 1153 lub w ro ku na stęp nym.
– Z dru giej stro ny, nie bez uwa gi na ten fakt, co chęt nie przy zna je my, pod -
róż na sze go Mi strza do Włoch wpi su je się w mie sią ce wrze sień -gru dzień
1154 ro ku, gdy to wa rzy szył bi sku po wi Pa ry skie mu Teo bal do wi do pro gów
apo stol skich. Z te go wy ni ka, że ja ko „ter min po któ rym” Ksiąg Sen ten cji
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18 Zo bacz I. de Ghel linck: Pier re Lom bard, DThC XII,1963; Le mo uve ment théolo gi que
du XIIe siècle, wy da nie 2, 216, 288.

19 F. Pel ster: Der Brief Eu gens III an Bi schof He in rich von Be au va is und die Da tie rung der
li bri IV Sen ten tia rum, w Gre go ria num 15(1943)262-266. Mi mo te go od rzu ce nia I. de Ghel -
linck pod trzy mał swój po gląd w dru gim wy da niu swe go dzie ła (1948) s. 216 i 288.

20 No uvel les préci sions chro no lo gi qu es sur qu elqu es oeu vres théolo gi qu es du XIIe siècle,
w Franc. Stu dies 13(1953)100-118; Es sai chro no lo gi que..., w Mi scel la nea Lom bar dia na,
57-58.

21 Zo bacz wstęp wy daw ni czy E. M. Buy ta ert do: St. John Da ma sce ne De fi de or tho do xa,
IX -XV. Zo bacz ta kże sło wa sa me go Lom bar da, ni żej, s. 167.



(lub przy naj mniej pierw szej księ gi oraz dys tynk cji 1-22 księ gi trze ciej, gdzie
czę ściej wy stę pu je na uka Da ma sce na) na le ży za kła dać po czą tek 1155 roku.

Dla po twier dze nia te go wnio sku pew ne zna cze nie, jak się nam zda je,
ma ją sło wa Mi strza w Pierw szej Księ dze, dys tynk cji 14, roz dzia le 3, w zagad -
nie niu „czy i świę ci mę żo wie [mia no wi cie prze ło że ni Ko ścio ła, jak wy ni ka
z rubryki do n. 1] innym dają, lub mogą dać Ducha Świętego” (niżej, s. 129-
130). Ani in nym nie da ją (n. 2) ani na wet dać mo gą, zgod nie z na uką Au -
gu sty na; Mistrz wy cią ga stąd wnio sek: „Ty mi sło wa mi wy raź nie mó wi, że
my nie mo że my wy le wać Du cha Świę te go na in nych, to jest da wać in nym”
(n. 3, s. 130). Lecz co zna czy owo my, je śli nie, że Piotr zo stał już wy świę -
co ny na ka pła na? Że zaś na ka pła na wy świę co ny zo stał do pie ro ko ło 1154
ro ku, wszyst kim nam wy da je się praw do po dob ne.

b) Kres przed któ rym: 1158. Ła twiej sza wy da je się pró ba oznacze nia kresu
przed któ rym. Pew ne bo wiem jest, że dzie ło zo sta ło za koń czo ne przed kon -
se kra cją Mi strza Pio tra na bi sku pa, czy li przed uro czy sto ścią Świę tych Pio -
tra i Paw ła 1159 ro ku. Lecz bez wąt pie nia ter min [125*] rze czy wi sty, przed
któ rym uło żo ne zo sta ły Księ gi Sen ten cji, o wie le ten dzień wy prze dził. Co
wię cej, wy da je się, że z dwóch wzglę dów trze ba go umie ścić przed ro kiem
szkol nym 1158/1159. Po pierw sze, po nie waż zgod nie ze świa dec twem
ręko pi sów Glo sy do Apo sto ła, jej tekst, zwłasz cza na List do Rzy mian, Mistrz
przej rzał już po za koń cze niu Sen ten cji i do dał nie któ re ulot ne glo sy. Z dru -
giej stro ny, zgod nie ze świa dec twem Mi strza Her ber ta de Bo se ham, w tym
sa mym ro ku szkol nym, mia no wi cie krót ko za nim „na bi sku pa Pa ry żan
został po su nię ty, a wkrót ce od ziem skich rze czy uwol nio ny”,22 wpro wa dził
Glo sę na Psal my do szkół. Spra wy te więc, jak są dzi my, dzia ły się w ro ku
szkol nym 1158/1159.

Czy więc na le ży po wró cić do 1158 ro ku, ja ko cza su Sen ten cji? Nic nie
stoi te mu na prze szko dzie. Ow szem, nie in ne zna cze nie ma ów ko lo fon rę -
ko pi su Troy es 900: Ro ku Pań skie go 1158 na pi sa na zo sta ła ta księ ga,23 jak
tyl ko, że Mistrz Lom bard za koń czył swą księ gę w tym ro ku. Ten nasz po -
gląd nie jest ja kąś hi po te zą, czy no wym wy ja śnie niem błą dzą cym po bez -
dro żu. Ni żej bo wiem, w roz pra wach o rę ko pi sach, wy ka za ne zo sta nie, że
rę ko pis z Troy es, o któ rym mo wa, spo rzą dzo ny zo stał pod ko niec wie ku
XII lub z po cząt kiem wie ku XIII, być mo że z in ne go star sze go rę ko pi su,
któ ry no sił ten rok. Nie wy ni ka z te go, że na wet ten eg zem plarz zo stał na -
pi sa ny w 1158 ro ku, po nie waż wy raz na pi sać (con scri be re) ni gdy nie jest
orze ka ny o pra cy prze pi sy wa cza ksią żek, lecz o czyn no ści au to ra. Od Augu -
sty na bo wiem, któ ry mó wił, że Jan na pi sał Ewan ge lię,24 po Ar gu men tum
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22 H. H. Glunz [wyd.]. Pra efa tio Her ber ti de Bo se ham, s. 343: su per no vo qu od con -
di dit ope re su per psal mos.

23 Troy es Ms 900: An no Do mi ni M.C.LVIII, con scrip tus est iste li ber (f. 235 d).
24 In Io an nis Evan ge lium, tr. 104, n. 2: “Et si il lo rum (di sci pu lo rum aedi fi ca tio) qui haec

dic ta ade rant au di tu ri, pro fec to et no stra qui fu era mus con scrip ta lec tu ri” (PL 35,1902; CCL
36,602).



in Epi sto lam ad He bra eos bez i mien ne go Ir land czy ka wie ku VII -VIII,25

Piotra Abe lar da mó wią ce go o so bie sa mym we wstę pie do The olo gia Scho -
la rium,26 Bar tło mie ja z Try den tu, Za ko nu Ka zno dziej skie go, któ ry oko ło
lat 1243-1251 mó wi, że Świę ty Fran ci szek z Asy żu” na pi sał re gu łę i otrzy -
mał za twier dze nie” itd,27 Hen ry ka z Gan da wy, któ ry pod ro kiem 1286 
w Qu odli be tum X, kwe stia 5, mó wi o pew nym za gad nie niu Ry szar da Kna -
pwel la, Za ko nu Ka zno dziej skie go: „w któ rym mo wa, że ten [roz - [126*]
pra wę De gra di bus for ma rum (O stop niach for m)] na pi sał (con scripsisse),
prze ciw ko mu wspo mnia ne ar ty ku ły, [mia no wi cie po tę pio ne przez Ja na
Pe ckha ma w Lon dy nie 1286] zo sta ły ogło szo ne”.28 Wy raz con scri be re ma
to sa mo zna cze nie co scri be re, com po ne re; orze ka ny jest za wsze, wy jąwszy
nie licz ne przy kła dy, o au to rze ksią żki, a nie o księ ga rzu lub je go pra cow -
ni kach.29

Chęt nie przy zna je my, że wszy scy do tąd ina czej tłu ma czy li ten wy raz,
mia no wi cie w zna cze niu, że przy naj mniej eg zem plarz od któ re go po cho -
dzi rę ko pis Troy es 900 prze pi sa ny zo stał w 1158 ro ku. Lecz są uspra wie -
dli wie ni, bo przy naj mniej do ro ku 1953 wszy scy nie mal bie gli, jak wi dać,
by li prze ko na ni, że uło że nie Sen ten cji trze ba wy zna czyć na la ta 1150-1152;
i nie mie li spo sob no ści na ocz ne go po rów na nia tek stu wspo mnia ne go ręko -
pi su z od czy ta mi rę ko pi sów lep szych.

c) Rzecz ści ślej okre ślo na. Na szym więc wnio skiem jest, że uło że nie Sen -
ten cji jak naj pew niej trze ba wy zna czyć na la ta 1155-1158. Lecz na wet po
tej wy po wie dzi spor ne po zo sta je, czy mo żna do kład niej okre ślić kie dy
Mistrz uło żył tekst. Po ni żej bo wiem do Księ gi Pierw szej, dys tynk cji 31, roz -
dzia łu 1, n. 2 (s. 224) przy to czo ne są sło wa Glo sy, któ ra nie gdyś przy pi sy -
wa na by ła Pio tro wi z Po itiers, gdzie bez i mien ny pi sarz roz ró żnia jąc
pierw szą i dru gą   r e d a k c j ę   Sen ten cji po ucza nas, że w dru giej Mistrz
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25 „Hanc er go Epi sto lam fer tur Apo sto lus ad He bra eos con scrip tam He bra ica lin gua mi -
sis se” (PLS 4,1627). Po wta rza to Ra ban Maur (PL 112,711 B) i włą czo ne jest do wy da nia
Lom bar da (PL 192,399 A).

26 „Scho la rium no stro rum pe ti tio ni pro ut po ssu mus sa tis fa cien tes, ali qu am sa crae eru -
di tio nis sum mam, qu asi di vi nae Scrip tu rae in tro duc tio nem, con scrip si mus” (PL 178,979 A;
w skró cie, w Ope ra the olo gi ca, wy dał E. M. Buy ta ert, 11,401).

27 Epi lo gus in Sanc tum Fran ci scum, n. 4, w Ana lec ta Fran ci sca na, Qu arac chi
X(1941)541.

28 Sło wa przy to czo ne zgod nie z pier wo wzo rem Hen ry ka, jak w rę ko pi sie Pa ry skiej Bi -
blio te ki Na ro do wej, lat. 15350, k. 170c. Zo bacz L. Hödl. Neue Na chrich ten über die Pa ri -
sen Ve rur te ilun gen der tho ma si schen Form leh re. Scho la stik 30(1964)182.

29 Wy ni ka to ta kże z The sau rus lin gu ae la ti nae. Lipsk 4(1906-1909)375-377. Wy jąt ki po -
twier dza ją re gu łę, wśród nich znaj du ją się na stę pu ją ce: w pew nym rę ko pi sie 951 ro ku: „Ego
qu idam Go mes [był pi sar kiem]... li ben ter con scrip si li bel lum...”; w ja kimś rę ko pi sie Ja na
Ger so na: „Expli cit li ber... com pi la tus... con scrip tum seu re scrip tum An no Do mi ni 1479”; 
o tych rę ko pi sach zo bacz: C. Sa ma ran – R. Ma ri chal. Ca ta lo gue des mss. en ècri tu re la ti ne
por tans des in di ca tions de da te, de lieu ou de co pi ste. Pa ris 11(1962)133, 147; in nych przy -
kła dów nie zna leź li śmy, cho ciaż jak naj wię cej ka ta lo gów prze ba da li śmy.



pew ne sło wa swe go tek stu ulep szył. Ta mże rów nież, do n. 3, Mistrz Praepo -
si ti nus (oko ło 1190-1194) roz ró żnia zno wu pierw sze i dru gie   w y d a n i e
Sen ten cji. Wy da je się to sprze ci wiać sta łe mu świa dec twu te jże Glo sy pseu do -
-Pio tra, gdzie ów pra daw ny tłu macz zwra ca jąc uwa gę czy tel ni ka na przy -
pisy, czy li glo sy ulot ne do łą czo ne do tek stu, nie raz wy ja śnia, że Mistrz
umie ścił je na mar gi ne sach po wy da niu księ gi.30 Dla te go uzna je tyl ko jedno
wy da nie; to zna czy, [127*] we dług nie go Lom bard uło żo ne Sen ten cje raz
tyl ko od dał prze pi sy wa czom.31

Jak zaś go dzą się te prze ciw staw ne świa dec twa, wi dać z in ne go miej sca
te jże Glo sy, gdzie świa dec twem któ re goś ucznia Lom bar da wy ja śnia się,
dla cze go Mistrz zmie nił tekst ja kie goś roz dzia łu w dru gim   c z y t a n i u
Sen ten cji. Opa tru jąc bo wiem glo sa mi Księ gę Trze cią, dys tynk cję 13, roz -
dział je dy ny, n. 7: Ha ec ver ba Am bro sii, mó wi: „Tu Mistrz wtrą ca wła sne
sło wa, bo Am bro ży roz dział ten trud no opra co wał, i wy kła da to, co po wie -
dział o po dwój nej mą dro ści Chry stu sa, i w ja ki spo sób Chry stus nie jest
po dzie lo ny”; oraz do n. 9: „Trze ba za zna czyć jed nak, że Mistrz w tym roz -
dzia le umie ścił coś, co sam twier dził, gdy po raz pierw szy czy tał te Sen -
tencje; lecz jak Piotr dzie kan za świad czył, że sły szał, iż gdy po raz dru gi 
je czy tał, zga nił to i oświad czył, że po wie dział to ra czej we dług cu dzych
poglą dów niż od sie bie. Rzekł bo wiem, iż oso ba Chry stu sa, na ile jest Bo-
giem, mą dra jest mą dro ścią wro dzo ną, to jest so bą sa mym, cze go po tem
za prze czył.”32

Że Pio trem dzie ka nem jest Piotr Po że racz (Man du ca tor), dzie kan Troyes,
żad ną mia rą nie na le ży wąt pić.33 A w na szej spra wie świa dec two je go jest
naj wy ższej wa gi, uka zu jąc nam, że Mistrz do sko na lił Sen ten cje w trzech
albo na wet czte rech stop niach. „Gdy po raz pierw szy czy tał te Sen ten cje”
za kła da, jak się nam wy da je, ich uło że nie, przy naj mniej przed po szcze gól -
ny mi po sie dze nia mi w szko łach; po tym pierw szym czy ta niu za pew ne na -
stą pi ło wy da nie tek stu; po tem przy dru gim czy ta niu nie tyl ko roz pra wiał
ze słu cha cza mi 34 o swo jej na uce, ale też nie kie dy po pra wiał swój za pi s35

i do da wał na mar gi ne sach no we po wa gi lub przy pi sy.
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30 Zo bacz ni żej, s. 61, 101, 147, 176n a po tem do Księ gi Trze ciej, dys tynk cji 5, gdzie 
o ca łym n. 2 pi sze: „Mistrz do łą czył go po uło że niu Sen ten cji”; oraz po dob nie do Księ gi
Trze ciej, dys tynk cji 27, roz dzia łu 5, o nu me rze 2: „I za uważ, że ta po wa ga (Au gu sty na) po
wy da niu księ gi zo sta ła do łą czo na na mar gi ne sie.”

31 Zo bacz: A. M. Land graf. Phi lo lo gi sches zur Frühscho la stik. Me dia eval Stu dies
8(1946)53-56; oraz  te nże: No tes de cri ti que te xtu el le sur les Sen ten ces de Pier re Lom bard.
Rech. De Théol. anc. et méd. 2(1930)93.

32 Zo bacz Igna cy Bra dy. Pe ter Man du ca tor and the oral Te aching of Pe ter Lom bard.
An to nia num 41(1966)474; A. M. Land graf. No tes de cri ti que te xtu el le, s. 92n. Zo bacz też
sam tekst w to mie II.

33 I. Bra dy. Pe ter Man du ca tor, 479-487.
34 Ta mże, 469 , no 1; 473, no 8; 476; 479 no 17.
35 Je że li więc spo ty ka się wy da nie pierw sze oraz dru gie wśród od mien nych od czy tów 

z rę ko pi sów, za gad nie nie do ty czy ra czej te go, czy Mistrz póź niej, przy dru gim czy ta niu, jakieś
wy ra zy (i któ re) zmie nił na lep sze.



Aże by to dru gie czy ta nie bli żej mo że okre ślić, ma my in ne go rów no rzęd -
ne go świad ka, bo wśród ty chże słu cha czy wy li cza ny jest Jan z Korn wa lii,
któ ry jest au to rem, jak już wi dzie li śmy, Eu lo gium ad Ale xan drum Pa pam
ter tium. Tam w wy kła dzie trze cie go po glą du o wcie - [128*] le niu przy ta -
cza oświad cze nie Mi strza Pio tra: „Po za tym tro chę wcze śniej niż zo stał wy -
bra ny na bi sku pa Pa ry skie go, mnie i wszyst kim słu cha czom swo im, któ rzy
by li wte dy obec ni, oświad czył, że to nie jest je go twier dze nie, a tyl ko po -
gląd któ ry wziął od na uczy cie li. Do dał też te sło wa: I ni gdy z wo li Bo żej nie
bę dzie mo im twier dze niem, jak tyl ko co jest wia rą ka to lic ką.”36 Na pierw -
szy rzut oka wy glą da, że sło wa te od no szą się do dru gie go czy ta nia, tym
bar dziej, iż trzy po glą dy, któ re wy ło żo ne są w Księ dze Trze ciej, dys tynk cji
5-6, Jan dłu go i sze ro ko ob ja śnia i nie raz ro bi wy pi sy sa me go tek stu (na
przy kład ca ły roz dział 4, dys tynk cji 6, oraz po ło wę roz dzia łu 6). 

Lecz tu ma my pew ną trud ność. Je że li bo wiem „tro chę wcze śniej niż
został wy bra ny na bi sku pa Pa ry skie go” Lom bard na no wo glo so wał Li sty
Paw ło we, co wy da je się cał kiem praw do po dob ne, miał spo sob ność oma -
wia nia te go za gad nie nia o wcie le niu czy to w no wej re dak cji glo sy do Rz 1,3
czy w glo sie do Flp 2,7; gdyż i tu i tam znaj du ją się te sa me po wa gi, któ re
przy ta cza ne są w owych roz dzia łach Trze ciej Księ gi Sen ten cji. Po tem zaś
Ja no wi roz pra wia ją ce mu o ca łej tej ma te rii wy god niej i sto sow niej by ło by
roz trzą sać za gad nie nie zgod nie z Sen ten cja mi niż z Glo są. To jed nak wy -
da je nam się mniej praw do po dob ne, bo „tro chę wcze śniej niż” nie ko niecz -
nie wno si rok przed wy bo rem Pio tra na Bi sku pa, mia no wi cie rok szkol ny
1158/1159. Mo że się bo wiem od no sić ta kże do ro ku po przed nie go, mia -
no wi cie 1157/1158.

d) Nasz wnio sek. Cho ciaż więc „w roz wią za niu te go za gad nie nia wo lał -
bym in nych słu chać niż uczyć” (jak ni żej, s. 285), nie mniej pew ną hi po te -
zę czy sta no wi sko wy pa da nam przed ło żyć. Za łó żmy więc, że Mistrz uło żył
Sen ten cje w la tach 1155-1158, tak iż ze sta wił tekst i dwa ra zy czy tał, za nim
dzie łu po ło żył kres ro ku Pań skie go M.C.LVIII (1158). Je że li więc księ gę uło -
żył przed pierw szym czy ta niem, po świę cił te mu być mo że rok 1155/1156.
Nie jest jed nak wy klu czo na in na mo żli wość, że mia no wi cie jed no cze śnie
ukła dał tekst i słu cha czom w swo ich szko łach wy kła dał, po wiedz my w dwu -
le ciu 1155-1157, a po tem w le cie te go ostat nie go ro ku księ gę prze ka zał
prze pi sy wa czom; w koń cu że na stęp ne go ro ku szkol ne go, mia no wi cie
1157/1158 ma te rię na no wo prze czy tał, prze dys ku to wał i ulep szył. Ostat -
nie go więc ro ku przed swo im wy bo rem, je że li idzie my za Her ber tem, 
glosy swe na Psal my ob ja śnił, po pra wił i po raz pierw szy (bo nie wcze śniej)
prze ka zał księ ga rzom wraz z dru gą re dak cją Glo sy do Apo sto ła, któ rą praw -
do po dob nie spo rzą dził w tym sa mym cza sie.

To „jed nak za gad nie nie sta ra niu czy tel ni ków do peł niej sze go osą dze nia
[129*] i roz strzy gnię cia po zo sta wia my, mniej do te go się na da jąc” (jak niżej,
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36 Roz dział 3, w wy da niu N. M. Härin ga, w Me dia eval Stu dies 13(1951)265.



s. 239), a do cze go in ne go „co jesz cze po zo sta je nam do zro bie nia śpie -
sząc” (s. 546). Ogól nie zaś i na spo sób hi po te zy przed kła da my tę chro no -
lo gię dzieł Pio tra Lom bar da: 1) przed 1148 uło żył Glo sę na Psal my do
oso bi ste go użyt ku; 2) po 1148 zre da go wał pierw szą wer sję Glo sy na Apo -
sto ła; 3) po 1154 uło żył Sen ten cje w tej po sta ci, w ja kiej czy ta się do dziś.
Ści ślej: w la tach 1155-1156 być mo że uło żył tę su mę, któ rą po tem
1156/1157 wy kła dał uczniom. Al bo jesz cze praw do po dob niej w tych dwu
la tach 1155-1157 jed no cze śnie ją uło żył i wy ło żył, a w koń cu od dał prze -
pi sy wa czom. Wresz cie w ro ku szkol nym 1157/1158 po raz dru gi czy tał te
sa me za gad nie nia z po praw ka mi i glo sa mi mar gi nal ny mi. 4) w ro ku 1158/
1159 pu blicz nie w szko łach ob ja śnił Glo sę do Psal mów i przy naj mniej
częścio wo ta kże Glo sę do Li stów świę te go Paw ła. 

B. O SA MYM TEK ŚCIE

Cho ciaż zgod nie z pra wa mi współ cze snej kry ty ki przy wzo ro wym wy da -
niu ja kie goś dzie ła trze ba po znać i po rów nać ze so bą wszyst kie rę ko pi sy,
wy da nie na sze te go szczy tu nie osią ga! Zna nych nam jest wię cej niż trzy sta
rę ko pi sów,37 a przy pusz cza my, że licz ba ist nie ją cych dwa lub trzy krot nie
to prze kra cza. Stąd nic nie po zo sta je, jak tyl ko do ko nać pew ne go wy bo ru
w tej na dob fi to ści. Ale naj pierw o pier wo pi sie sa me go Lom bar da.

1. „Pier wo pis” Mi strza Pio tra.

Nie szczę ście rze czy i zmien ność cza sów nie ste ty daw no już znisz czy ły
lub za gu bi ły ten rę ko pis Sen ten cji, któ ry sam Lom bard za pi sał swym te sta -
men tem ka pi tu le Świę tej Ma ryi Pa ry skiej, (był on z wszel kim praw do po do -
bień stwem je go au to gra fem). On giś ży ła le gen da, iż był to żsa my z „ory-
gi na łem Lom bar da” wy li czo nym pod ro kiem 1271 wśród ksią żek prze zna -
czo nych do użyt ku ubo gich uczniów, a Kanc le rzo wi Pa ry skie mu na prze -
cho wa nie po - [130*] wie rzo nych.38 Nie mal do dnia dzi siej sze go znaj du ją
się ta cy, któ rzy ory gi nał ro zu mie li ja ko dzie ło sa me go au to ra, cho ciaż wy -
raz ten słusz niej po win ni śmy poj mo wać o dzie le zu peł nym, aby od ró żnić
od skró tów lub ta blic ory gi na łów, spo rzą dzo nych z wy bra nych roz dzia -
łów.39 Z dru giej stro ny jak naj bar dziej pew ne wy da je się nam, że wśród 
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37 F. Stegmüller. Re per to rium Com men ta rio rum in Sen ten tias Pe tri Lom bar di.
Würzburg 1(1947)2-3, gdzie prócz 24 rę ko pi sów wy ko rzy sta nych przy pierw szym i dru gim
wy da niu na sze go Ko le gium, wy li czo nych jest 178 z wie ku XII i XIII. Do nich do dać trzeba
bar dzo wie le z bi blio tek za rów no Pa ry skich, jak Mo na chij skiej i in nych.

38 Zo bacz M. Guérard. Car tu la ire de l’égli se No tre -Da me de Pa ris. Pa ris 2(1850)495-496;
oraz Char tu la rium Uni ver si ta tis Pa ri sien sis, n. 437 (1, s. 493-494) z uwa gą wy daw ców; jak
rów nież F. Pel ster. Das ver me in tli che Ori gi nal des Pe trus Lom bar dus. Scho la stik 5(1930)
569-573.

39 Zo bacz uwa gi J. de Ghel linck, w Le mo uve ment théolo gi que du XIIe siècle, wy da nie
dru gie, 220, 221, i przy pis 1.



rę ko pi sów, któ re nie gdyś two rzy ły bi blio te kę Ko ścio ła Świę tej Ma ryi, 
a obec nie znaj du ją się w Bi blio te ce Na ro do wej w Pa ry żu, nie ma żad ne go
rę ko pi su XII wie ku, któ ry by miał cho ciaż po wi no wac two z au to gra fem
Lom bar da. 

2. Zna cze nie rę ko pi su Troy es 900.

Aż do ostat nie go dzie się cio le cia pa no wał in ny błąd (czy le gen da) więk -
sze go zna cze nia, że mia no wi cie rę ko pis bi blio te ki miej skiej Troy es 900 nie
tyl ko był z XII wie ku, lecz na wet wy ko na ny ro ku 1158, za ży cia Piotra Lom -
bar da, jesz cze nie wy bra ne go na bi skup stwo Pa ry skie. Stąd nie mal po -
wszech nie uzna wa ny był za naj star szy ze wszyst kich rę ko pi sów.40 Rze czy- 
wi ście na kar cie 225d, jak już za zna czy li śmy, do da ne jest po tek ście Mi strza
rę ką sa me go prze pi sy wa cza: Ro ku Pań skie go M.C.LVIII. (1158) spi sa na
zosta ła ta księ ga. Po tem ni żej, jak by na kar cie ostat niej, prze pi sy wacz pod -
pi sał się: Mi chał Ir land czyk był prze pi sy wa czem.41

Lecz gdy wie le we wnętrz nych do wo dów prze ko ny wa ło nas, że utar ty
po gląd jest błęd ny, od kry li śmy, iż ta kże ku sto sze Bi blio te ki mia sta Troy es
rę ko pis ten przy zna li po cząt ko wi XIII wie ku.42 Że nie mo że on być z 1158
ro ku ja sno do wo dzi po stać wy ma lo wa na [131*] w ini cja le Pro lo gu
C(upien tes), mia no wi cie bi sku pa w mi trze XII wie ku, to jest sa me go Lom -
bar da pi szą ce go księ gę (k. 1a);43 Po nad to nie mal ta sa ma mi nia tu ra znaj -
du je się w rę ko pi sie Bam ber skim z po cząt ku XIII wie ku, co dex Pa tri sti cus
120 (Q. VI.53), k. 3a. Co wię cej za rów no w rę ko pi sie z Troy es (k. 3d), jak
w Bam ber skim (k. 4d), w ini cja le pierw szej księ gi V(ete res) wy ma lo wa na
jest Sy na go ga i Ko ściół; w obu (k. 125b oraz k. 88b) w ini cja le trze ciej księ -
gi C(um) przed sta wio ne jest Na ro dze nie Chry stu sa, a w ini cja le czwar tej
księ gi S(ama ri ta nus), zbój cy ra nią cy pod ró żne go oraz (ni żej) Chry stus
Sama ry ta nin wio zą cy go do go spo dy (k.116d; 117a).44 Pod czas gdy mi tra
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40 Zo bacz wy da nie dru gie (1916), s. XLIII oraz opis ko dek su, s. LXIX.
41 Nie da się usta lić kim był ów Mi chał. Wie lu Ir land czy ków, jak się zda je, wy ko ny wa ło

w Pa ry żu rze mio sło prze pi sy wa cza w XIII wie ku, jak wi dać z roz pra wy Fran cisz ka Se rva -
sanc ti de Fa ven tia: De vir tu ti bus et vi tiis, dys tynk cja VII, roz dział 4: „To ro bią zwłasz cza
pija cy, ja kich w Pa ry żu jest mnó stwo, zwłasz cza Ir land czy ków, któ rzy co kol wiek  p i s z ą c
w ty go dniu za ro bią, wszyst ko jed ne go dnia prze pi ja ją. I nie mo gą się z te go po pra wić”
(cod.Flo rent., Bibl. Na tion. Conv. Soppr. E.6.1046, f. 66c); zo bacz L. Oli ger, Se rva san to de
Fa en za O.F.M. e il suo „Li ber de vir tu ti bus et vi tiis”, w Mi scel la nea Fran ci sca na. Ro ma
1(1924)180.

42 Zo bacz: Les Ri ches ses de la Bi bliothèque de Troy es. Expo si tion du tri cen ta ire (1651-
1951). Troy es 1951, 19: „Rę ko pis 20: Piotr Lom bard. Sen ten cje. Ko pia z XIII wie ku, wy daje
się, że z rę ko pi su da to wa ne go na 1158”.

43 Mi nia tu rę tę mo żna zo ba czyć u L. Mo rel -Pay en. Les plus be aux ma nu scrits et les plus
bel les re liu res de la Bi bliothèque de Troy es. Troy es 1935, 61-62, plan sza IV, fi gu ra II; w Re vue
d’hi sto ire de l’ Égli se de Fran ce 50(1964)84; oraz w The New Ca tho lic En cyc lo pe dia XI,222a.

44 O rę ko pi sie Bam ber skim zo bacz: H. Fi scher. Ka ta log der Hand schri ften der köni -
glichen Bi blio thek zu Bam berg 1-1, 3 ze szyt, Bam berg 1903, 507; oraz M. Grab mann. Die
Ge schich te der scho la sti schen Me tho de. Fre iburg im Bre is gau 1911, 363.



Lom bar da wy ja wia, że rę ko pis z Troy es mu si być da to wa ny po bi skup stwie
Mi strza (1159-1160), wszyst kie od ma lo wa ne po sta cie wy ma ga ją ra czej okresu,
gdy ta kie przed sta wie nia sta ją się, jak mó wią, kla sycz ne. Od stro ny sa me -
go tek stu, cho ciaż od czy ty te go rę ko pi su są prze wa żnie do bre, nie mniej
wie le jest też od ręb nych, a po rów na ne ze źró dła mi Lom bar da czę sto się
ró żnią, za rów no od źró deł jak i od in nych rę ko pi sów.45

Wi dać stąd, że to na sze wy da nie Sen ten cji (wbrew wy da niu dru gie mu)
nie mo że oprzeć się na rę ko pi sie z Troy es, cho ciaż na dal uwa ża ny jest za
war to ścio wy. Z dru giej stro ny do trze cie go wy da nia ma ło zna czy ło by uży -
cie sa mych rę ko pi sów XIII wie ku, do któ rych ogra ni cze ni by li na si po przed -
ni cy pod czas pierw szej woj ny świa to wej. Stąd obo wiąz kiem na szym by ło
szu kać in nych, star szych, ja ko bli ższych cza som sa me go Mi strza. Oby znala -
zło się przy naj mniej kil ka rę ko pi sów uży wa nych przez je go uczniów i może
z do pi ska mi, na przy kład Mi strza Pio tra Po że ra cza (Man du ca tor), lub Ja na
z Korn wa lii! Lecz do tąd nie wi dać. 

3. Rę ko pi sy uży te do Wy da nia.

Pod przewodem więc najbardziej doświadczonych mężów, którzy w książ-
kach, ar ty ku łach pew ne rę ko pi sy wska za li ja ko lep sze lub naj lep sze,46 za
ra - [132*] dą ta kże pań, ku sto szy Pa ry skiej Bi blio te ki Na ro do wej, któ re
prze ba da ły bar dzo wie le rę ko pi sów,47 spraw dzi li śmy co naj mniej dzie -
więtna ście rę ko pi sów XII wie ku i nie ma ło z na stęp ne go wie ku. Trzy na ście
z nich wy bra li śmy do przy go to wa nia te go wy da nia, zgod nie z za sa da mi opi -
sa ny mi w na stęp nym roz dzia le. Czte ry z nich wy da ją się więk sze go zna cze -
nia. Prócz nich nie kie dy kon sul to wa li śmy in ne, gdyż mie li śmy je pod rę ką.
Do tych wszyst kich czy tel ni cy, któ rzy by chcie li, mo gą do łą czyć rę ko pi sy
oraz ich ró żne od czy ty, któ re znaj du ją się w wy żej wspo mnia nych wy da -
niach pierw szym i dru gim.

Dla wy go dy ba da cza po zo sta je przed ło żyć krót ki opis tych rę ko pi sów,
któ re uży wa ne są w przy go to wa niu te go wy da nia:

A. Amiens. Bi blio te ka Miej ska, rę ko pis 241. Per ga mi no wy, wiek XII, kart
1+146+1, 338x225 mm, dwu ko lum no wy, jed ną (jak się zda je) rę ką wy pi -
sa ny. W rę ko pi sie są tyl ko Księ gi trze cia i czwar ta Sen ten cji, lecz tak do -
kład nie i ja sno tekst jest przed sta wio ny, że nie mo że być opusz czo ny.
Nie gdyś, jak wi dać, był dru gi rę ko pis, sko ro na pierw szej stro nie (kar ta 1a)
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45 Zo bacz na sze roz wa ża nia, po wy żej na s. 125*.
46 M. Grab mann. Die Ge schich te der scho la sti schen Me tho de, II, 362 n.; F. Pel ster w Gre -

go ria num 2(1921)445; a po nim I. de Ghel linck, w  DThC XII,1973 itd.
47 Z głę bi ser ca skła da my dzię ki dwu do stoj nym pa niom ku stosz, Ma rii Te re sie d’Alverny

i Dio ni zji Bloch -Cor net któ re za wsze i nie znu że nie udzie la ły nam po mo cy. Wie le rów nież
do bro dziejstw otrzy ma li śmy w Pa ry żu od dy rek to rów i pra cow ni ków In sti tut de re cher che
et d’hi sto ire des te xtes, zwłasz cza w po sta ci fo to ko pii czy li zdjęć rę ko pi sów Sen ten cji. Im
ta kże chce my oka zać uczu cia wdzięcz ne go ser ca.



czy ta się: Część iia. Z bi blio te ki „ko ścio ła Świę te go Pio tra ko ło Cel memt,
za ko nu norber tan ów, die ce zji Amiens” (k. 2r u do łu).48

Ru bry ki za rów no mar gi nal ne jak ko lum no we oraz punk ty wy pi sa ne na mar -
gi ne sie nad imie niem au to ra i po now nie w tek ście nad po cząt kiem po wa gi. Do
Księ gi trze ciej, dys tynk cji 13, n. 7: tekst ory gi nal ny bez po pra wek. Resz ta zosta -
nie za zna czo na w swo im miej scu.

B. Brug ge. Bi blio te ka Miej ska 184. Per ga mi no wy, XII wiek, kart 221,
350x250 mm, dwu ko lum no wy, jed nej rę ki. Nie gdyś „księ ga świę tej Ma ryi
z Tho san [opac twa Ter Do est] z da ru księ dza Hu go na dzie ka na Brug gij skie -
go z przy dom kiem Nie dźwiedź”, mia no wi cie Hu go na d’Ours (De Be er?)
dzie ka na u Świę te go Do na cja na Brug gij skie go, ko ło 1187 lub przy naj mniej
przed je go śmier cią 1194 ro ku.49

[133*] Ob fi tu je w ru bry ki, a ta kże punk ty nad pi sa ne, za rów no na mar gi ne sie
jak w tek ście. Roz dzia ły wy li czo ne są tak w spi sie (przed ko lej ny mi księ ga mi)
jak i w tek ście, lecz ta nu me ra cja wy da je się rę ki póź niej szej. We dług po prawek
tek sto wych, (np. do księ gi III, dys tynk cji 13, n. 7), przed sta wia star szą po stać
tek stu. Lecz ulot ne glo sy miesz czą się w trze ciej ko lum nie.

C. Bruk se la, Bi blio te ka Kró lew ska, ko deks 1535 (11580). Per ga mi no wy,
XII wie ku, 152 kar ty, 395x303 mm, dwu ko lum no wy, ca ły spi sa ny tą sa mą
rę ką. Księ ga by ła „świę tej Ma ryi w Par ku” (k. 151v). Wie le wy rwa nych kart
lub po szy tów za gi nę ło; po kar cie 24 brak jed ne go kwa ter nu, po kar cie 105
jed ne go, po kar cie 129 brak dwu. Tej sa mej ro dzi ny co ko deks B, od któ -
re go wy da je się nie za le żny.50

Ru bry ki i punk ty nad pi sa ne; roz dzia ły po nu me ro wa ne w in ny spo sób niż w ko -
dek sie B, a w Księ gach trze ciej i czwar tej nu me ra cja roz dzia łów in na w spi sie
roz dzia łów, in na w tek ście. Glo sy ulot ne pra wie za wsze umiesz czo ne w trze -
ciej ko lum nie.

L. Pa ryż, Bi blio te ka Ma za ri nich, ko deks ła ciń ski 757. Per ga mi no wy, XII
wiek, 173 kar ty nie licz bo wa ne, 286x207 mm, dwu ko lum no wy, jak się zdaje
od k. 77b no wa rę ka. Ko deks wy twor ny, za pew ne ze skryp to rium mo na -
stycz ne go: „Księ ga ta jest bło go sła wio nej Ma ryi miej sca Ka ro la” (lecz na
grzbie cie czy ta się: „Clu niac ki Świę te go Mar ci na a Cam pis”).51
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48 J. Gar nier. Ca ta lo gue de scrip tif et ra isonné de ma nu scrits de la Bi bliothèque com -
mu na le de la vil le d’Amiens. Amiens 1843, 188; oraz E. Coy ecque. Amiens, w Ca ta lo gue
gén. De ma nu scrits... Départ ments XIX. Pa ris 1893, 113.

49 Zo bacz dru gie wy da nie Sen ten cji (1916), s. LXX; oraz A. de Po or ter. Les ma nu scrits
des Sen ten ces de Pier re Lom bard à la Bi bliothèque de Bru ges. W Aus der Ge iste swelt des
Mit te lal ters, BGPT MA Tom uzu peł nia ją cy III -1. Münster 1935, 78.

50 J. van den Gheyn. Ca ta lo gue des ma nu scrits de la Bi bliothèque Roy ale de Bel gi que.
Bru xel les 3(1903)1 oraz na sze dru gie wy da nie, s. LXXIII, gdzie przez Oj ców Wy daw ców jest
od rzu co ny.

51 Ca ta lo gue des ma nu scrits de la Bi bliothèque Ma za ri ne. Pa ris 1(1885)361.



Bar dzo wie le ru bryk skró co nych a wie lu w księ dze trze ciej brak, punk ty
nadpi sa ne, ale w wie lu miej scach α oraz ω ozna cza ją po czą tek i ko niec po wag.
Po pra wek Mi strza z dru gie go czy ta nia nie do da no, stąd jest to wer sja star sza.

M. Mo na chium, Bi blio te ka Pań stwo wa, ko deks ła ciń ski 18109. Per ga mi -
no wy, XII wiek, kart 294, dwu ko lum no wy, przy naj mniej dwie ma rę ka mi
spi sa ny. Nie gdyś Opac twa Te gern see, gdzie był w bi blio te ce pod n. 109.52

Kar ty 1-5a: Au gu sti ni li ber de dif fi ni tio ne eccl. Do gma tum. Kar ta 5a: Cu -
pien tes. Kar ta 5c (rę ką póź niej szą): Pe tri de Lom bar dia. Kar ta 14b: In ci pit Li -
ber pri mus Sen ten tia rum Pe tri No va rien sis. Ru bry ki są za rów no na mar gi ne sie
jak i w tek ście, lecz z bar dzo wie lu zmia na mi i opusz cze nia mi. Cho ciaż mo że
być za li czo ny do lep szych ko dek sów, w sze ściu miej scach sa me go tek stu znaj -
du ją się nie wy ja śnio ne opusz cze nia, a dwa wła ści we te mu ko dek so wi do dat ki
do łą czo ne są do księ gi czwar tej.

[134*] N. Pa ryż, Bi blio te ka Na ro do wa, ko deks ła ciń ski 3014. Per ga mi -
no wy, XII wie ku, kart 170 + kar ta 26bis. 310x300 mm, dwu ko lum no wy,
pi sa ny wie lu rę ko ma.53

Nie kie dy bra ku je ru bryk, tak jak w wie lu wy pad kach rów nież punk tów nad -
pi sa nych. Nie licz ne glo sy ulot ne. Tekst tak po pra wio ny, że po stę pu je za lek turą
czy li wy da niem dru gim. Mo że być za li czo ny do ko dek sów lep szych; póź niej szy
od dwu ko dek sów na stęp nych: O oraz P, bli ższy jest ko dek so wi Wa len cjań skie -
mu (X).

O. Pa ryż, Bi blio te ka Na ro do wa, ko deks ła ciń ski 3022. Per ga mi no wy, XII
wie ku, kart 1+127+1 (+ kar ta 13bis), 330x228 mm, dwu ko lum no wy.54

Ko deks, jak nam się wy da je, pierw szo rzęd ne go zna cze nia. Do sko na łe rubry -
ki, ob fi tu je w punk ty nad pi sa ne (mniej czę sto w księ dze pierw szej). Brak bar-
dzo wie lu glos ulot nych; tekst wy da je się ory gi nal ny czy li pierw sze go czy ta nia.
W wie lu od czy tach zga dza się z ko dek sem na stęp nym.

P. Pa ryż, Bi blio te ka Na ro do wa, ko deks ła ciń ski 3029. Per ga mi no wy, XII
wie ku, kart 96, 315x220 mm, dwu ko lum no wy, spo rzą dzo ny jed ną rę ką.55
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52 Ca ta lo gus Co di cum La ti no rum Bi blio the cae Re giae Mo na cen sis. Mo na chii II -3
(1878)133; F. Pelster, w Gregorianum 2(1921)445, gdzie kodeks ten wspominany jest razem
z Clm 4522.

53 Zo bacz Bi bliothèque Na tio na le. Ca ta lo gue généra le des ma nu scrits la tins. Pa ris
IV(1958)1-2, gdzie jest do brze opi sa ny.

54 Ta mże 14-16.
55 Ta mże 31-32; do te go opi su wy pa da do dać, że po su spi ce mur (Księ ga pierw sza, dys -

tynk cja 13, roz dział 1) prze pi sy wacz do łą czył no tę mar gi nal ną: „To po wie dział Au gu styn 
w XCVIIII trak ta cie na Ja na, o tym co rzekł: Bo nie mó wi od sie bie sa me go, że stąd przeniósł
do XV księ gi o Trój cy” (kar ta 17c), a w sa mym tek ście za raz in ter po lu je wy ją tek z te goż trak -
ta tu 99, n. 10: „Qu ia nec fi lius ho mi num... si cut pro ce dit et de ip so” (kar ta 17c -d; po równaj
PL 35,1890; CCL 36,587).



Nie ste ty, pod czas gdy mo że być za li czo ny do lep szych pod ka żdym wzglę -
dem ko dek sów, za wie ra tekst tyl ko pierw szej i dru giej księ gi. Ta bli ca roz dzia -
łów po wstę pie, ru bry ki do sko na łe, bar dzo nie licz ne glo sy ulot ne, tekst w wer sji
star szej.

R. Pa ryż, Bi blio te ka Na ro do wa, ko deks ła ciń ski 17464. Per ga mi no wy,
XIII wie ku, kart 186, 350x255 mm, dwu ko lum no wy, spi sa ny jed ną rę ką.
Nie gdyś Ko le gium Na war ry 108.

Brak ru bryk mar gi nal nych, nie któ re wcie lo ne są w sam tekst; pew ne szczegó -
ły w tek ście wy da je się, iż są wy two rem ru bry ka to ra. Spo ty ka się pew ne śla dy
po szy tów.

T. Troy es, Bi blio te ka Miej ska, ko deks ła ciń ski 900, z po cząt ku XIII wie -
ku (lub koń ca XII), 220 kart, 288x250 mm, dwu ko lum no wy, spi sa ny rę ką
Mi cha ła Ir land czy ka.56

[135*] V. Wa ty kan, Bi blio te ka Apo stol ska Wa ty kań ska, ko deks Wa ty kań -
ski ła ciń ski 688. Per ga mi no wy, XIII wie ku, kart 482, 340x225 mm, dwu ko -
lum no wy, „jak wy da je się przez jed ne go prze pi sy wa cza wy twor nie
na pi sa ny”.57

W na szym wy da niu 1916 ozna czo ny ja ko „Z”. Dys tynk cje, o któ rych ni żej
bę dzie mo wa, do da ne są ozdob nie w sa mym tek ście rę ką ru bry ka to ra, dla te go
ko deks ten prze pi sa ny zo stał co najm niej po 1235 ro ku. O je go po cho dze niu
nic nie wia do mo, jak tyl ko, że być mo że spi sa ny zo stał w An glii, gdyż li nie licz -
bo wa ne są mię dzy ko lum na mi tek stu. Nie któ re źró dła Lom bar da wska za ne są
na mar gi ne sach.

W. Wa ty kan, Bi blio te ka Apo stol ska Wa ty kań ska, ko deks Wa ty kań ski ła ciń -
ski 691. Per ga mi no wy, XIII wie ku, kart 11+178, 289x130 mm, dwu kolum-
no wy.58

Ru bry ki bar dzo czę sto ró żnią się, a po wa gi pa try stycz ne wpro wa dzo ne są
bar wą mi nio wą do sa me go tek stu. Na pi sa ny po ro ku 1235, za wie ra tekst, którego
uży wa li ucznio wie Pa ry scy.

X. Va len ce, Bi blio te ka Miej ska, 186. Per ga mi no wy, XII wie ku, kart 146,
437x295 mm, dwu ko lum no wy, na pi sa ny jed na rę ką mni cha Se gar da (k. 143v),
a zdo bio ny ma lo wi dła mi słyn ne go Sa wa lo na, mni cha Św. Aman da (k. 2v).
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56 Ca ta lo gue général des ma nu scrits des bi bliothèqu es pu bli qu es des Départ ments II,
Pa ris 1855, 373-374; oraz dru gie wy da nie Sen ten cji, s. LXIX.

57 A. Pel zer. Co di ces Va ti ca ni La ti ni. Wa ty kan  II -1(1931)9-10; oraz na sze wy da nie ro ku
1916, s. LXXI.

58 A. Pel zer, j.w., 11-12; oraz V. Do ucet. Pro le go me na in li brum III nec non in li bros I et II
„Sum mae fra tris Ale xan dri”. Qu arac chi 1948, 227 wraz z przy pi sa mi; a ta kże Ma gi stri Ale -
xan dri de Ha les Glos sa... in li brum pri mum. Qu arac chi 1951, 95*-96*.



On giś Opac twa Św. Aman da w Pa bu li (S.-Amand -en -Pevèle), ko deks C
239.59 Ma ja kieś od nie sie nie do ko dek sów B oraz C.

Ru bry ki cza sem ró żnią się; naj czę ściej gdy Se gard nie zo sta wił miej sca Sawa -
lo no wi na po miesz cze nie ru bryk, on ru bry ki po skra cał. Wie le jest nie wła ści wie
roz ło żo nych, zwłasz cza imio na Oj ców, któ re wpro wa dza ne są na mar gi ne sach
przed po wa gą, al bo po niej. Od stro ny sa me go tek stu wy da je się, że Se gard jako
teo log wpro wa dzał nie kie dy zmia ny mniej sze go zna cze nia.

Do tych ko dek sów mo żna do łą czyć ja ko po moc ni cze mniej szej wa gi:
Asyż, Bi blio te ka Miej ska, ko deks 103;60 Awi nion 290;61 Bam ber ga, ko deks
[136*] pa try stycz ny 120 (Q. VI. 53);62 oraz Er furt, Bi blio te ka Miej ska,
kodeks Am plo niań ski 180.63 Wszyst kie one są póź niej sze, to zna czy z XIII
wie ku. Za glą da my do nich nie kie dy przy trud niej szych od czy tach, cho ciaż
nie są uwi docz nio ne w apa ra cie kry tycz nym.

O zna cze niu zaś trzy na stu ko dek sów, któ re zo sta ły wy żej wy mie nio ne
oraz ich wza jem nych od nie sie niach wy star czy tu tro chę tyl ko przed ło żyć.
Osta tecz ne go bo wiem są du nie mo żna wy dać, za nim pew ne za gad nie nia
nie zo sta ną roz pa trzo ne a wnio ski lub za sa dy usta lo ne, jak ni żej się określi.
Nie mniej za lep sze, a na wet naj więk sze go zna cze nia trze ba uwa żać A, M,
O i P; wśród pierw szo rzęd nych znaj du ją się jesz cze L, N oraz X; do bre ale
z pew no ścią mniej sze go zna cze nia są B, C, R, T, V, W. Dla cze go na od wrót
nie któ re ko dek sy od rzu ci li śmy, le piej ujaw ni się po ni żej.

ROZDZIAŁ VIII. ZA SA DY TE GO WY DA NIA

Oto, życz li wy czy tel ni ku, co jesz cze trze ba omó wić, to mia no wi cie, co
bar dziej bez po śred nio słu ży te mu trze cie mu wy da niu: usta lić za sa dy któ -
ry mi dzie ło zo sta nie do pro wa dzo ne do za mie rzo ne go ce lu, przy do bo rze
ko dek sów, po praw nej re dak cji tek stu, by nie opu ścić ni cze go, co Mistrz
wła sno ręcz nie do dał, przy spo rzą dza niu apa ra tu kry tycz ne go, któ ry czy tel -
ni kom da po trzeb ną po moc, aby wła ści wie ro zu mieć dzie ło Lom bar da oraz
na sze wy da nie.
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59 Ca ta lo gue général, Départ ments XXV, Pa ris 1894, 270; L. De li sle. Le Ca bi net des
manu scrits de la Bi biothèque Na tio na le. Pa ris I(1894)178 mo wa o ko dek sie 186. O Sa wa -
lo nie zo bacz A. Bo ute my, w Scrip to rium 1(1946-1947)6-16; 3(1949)119; 4(1950)174, gdzie
co raz to in ne wia do mo ści.

60 Ale xan der de Ha les Glos sa I,85*-91*.
61 Ca ta lo gue Généra le, Départ ments XXVII, 196-197.
62 Zo bacz wy żej przy pis  43.
63 Zo bacz wy da nie dru gie (1916), s. LXXIII. Wie le in nych ko dek sów zba da li śmy za równo

w Pa ry żu jak Lon dy nie i wie le z XII wie ku spi sa li śmy w ka ta lo gach, jak rów nież pew ne wy -
da nia z XV wie ku. Nie któ re z nich od rzu ca my z po wo du błę dów oczy wi stych, in ne mo że
trze ba by ło przy wo łać nam na po moc.



A. Za sa dy do ty czą ce tek stu

Przy bra ku au to gra fu au to ra nie wy star czy uciec się do wie ku ja kie goś
rę ko pi su, aby z pew no ścią okre ślić zna cze nie ko dek su. Z dru giej stro ny
tekst sa me go au to ra do star cza pew nych norm, do usta le nia te go zna cze -
nia, a na wet sa me star sze ko dek sy za wie ra ją pew ne ozna ki, lub wspól ne
ce chy cha rak te ry stycz ne, z któ rych mo żna ko rzy stać przy usta la niu war tości
rę ko pi sów. Dla te go z opi sa nych już ko dek sów przyj mu je my czte ry zna ki,
któ re w pe wien spo sób po ma ga ją do osią gnię cia te go ce lu.

[137*] 1. Spis roz dzia łów

Wbrew wie lu ko dek som, ta kże naj star szym, wszyst kie „ty tu ły, któ ry mi
roz dzia ły po szcze gól nych ksiąg są wy ró żnio ne, umie ści li śmy na prze dzie”
przed Księ gą Pierw szą, za raz po Pro lo gu. To by ło wo lą Lom bar da, jak za -
zna czył Fran ci szek Pel ster.64 Z te go Pro lo gu (s. 4) za czerp nę li śmy wy żej
przy to czo ne sło wa. Tak sa mo po Mi strzu Pio trze zro bił je go współ za wod -
nik Ro bert z Me lun (oko ło 1160): spis bo wiem wszyst kich roz dzia łów umie -
ścił na po cząt ku swej Su my, cho ciaż oświad czył, że uczy nił to bar dziej ze
zwy cza ju niż z ro zu mu: „Że by zaś to dzieł ko ty tu ła mi po prze dzić oraz wsta -
wio ny mi ty tu ła mi je po dzie lić, bar dziej skło nił mnie zwy czaj, niż ro zum”.65

Nie co ni żej, roz pa trzyw szy me to dy uży wa ne przez je mu współ cze snych,
zno wu po twier dza, że idzie za tym zwy cza jem.66 Uży wa tu na wet słów,
które przy po mi na ją Pro log na sze go Lom bar da: „Mó wią zaś [in ni], że ty tu -
ły trze ba dla te go umiesz czać na po cząt ku trak ta tów i wsta wiać [mia no wi -
cie mię dzy roz dzia ły te go dzie ła], aby ła twiej mo żna zna leźć to, cze go się
szu ka.”67

Po rzu ca jąc więc na szych po przed ni ków umie ści li śmy wszyst kie ty tu ły po
Pro lo gu. Idzie my tu za ko dek sa mi M i O, któ re je dy ne, spo śród wszyst kich
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64 W re cen zji swej wy da nia 1916 [Gre go ria num 2(1921)446] słusz nie ubo le wa nad wy -
ró żnie niem roz dzia łów w tym wy da niu, w któ rym ich ty tu ły umiesz czo ne są przed od no -
śną księ gą. Lecz w tym Oj co wie Wy daw cy na śla do wa li ko dek sy, któ rych uży li.

65 Oeu vres de Ro bert de Me lun. [Ed.] R. M. Mar tin OP, Lo uva in. Spi ci le gium Sa crum Lo -
va nien se 21(1947)49.

66 Ta mże, s. 56: „Z tych więc po wo dów, o któ rych po wie dzia łem, że bar dziej skła nia
mnie zwy czaj niż ro zum, ty tu ły ma ją to dzieł ko po prze dzać i dzie lić... ni niej szą roz pra wę
po sta no wi łem po dzie lić na księ gi i roz dzia ły oraz wy ró żnić roz ma ito ścią ty tu łów.”

67 Ta mże, s. 55. Zo bacz Lom bard w swo im Pro lo gu: „Aże by zaś to, cze go się szu ka, łatwiej
na po tkać, ty tu ły któ ry mi po szcze gól ne roz dzia ły ksiąg są wy ró żnio ne, umie ści li śmy na po -
cząt ku” (ni żej, s. 4). Że Ro bert na pa da tu Lom bar da, wy ka zał już F. Blie met zrie der. Ro bert
von Me lun und die Schu le von La on. Ze it schrift für Kir chen ge schich te 53(1934)119. Zobacz
ta kże U. Horst. Be iträge zum Ein fluss Aba elards auf Ro bert von Me lun. Re cher ches de
Théolo gie an cien ne et médie va le 26(1959)322. – Że te go ro dza ju spis roz dzia łów spo rzą -
dził Mistrz Piotr nie przed, lecz po uło że niu Ksiąg Sen ten cji, mo żna wy wnio sko wać z jego
słów: „ty tu ły, któ ry mi ... wy ró żnia ją się roz dzia ły”. Upew nia my się ty tu łem roz dzia łu 170 



któ re zba da li śmy, po stę pu ją dro gą sa me go Lom bar da. W ko dek sie [138*]
P, któ ry za wie ra tyl ko księ gi pierw szą i dru gą, roz dzia ły obu znaj du ją się
po Pro lo gu. Te więc ko dek sy wy da ją się przed sta wiać tra dy cję star szą.

2. Ru bry ki

Za rów no z sa me go tek stu Sen ten cji (i Glos Mi strza do Psal mów oraz do
Apo sto ła), jak rów nież ze świa dectw ze wnętrz nych ja sno wy ni ka, że Lom -
bard ozdo bił swe księ gi mnó stwem ru bryk, któ re dla te go po win ny być
przy wró co ne do tek stu. Zmu sze ni więc je ste śmy po rzu cić po gląd przy pi -
su ją cy te ru bry ki uczniom je go lub glo sa to rom.68 Przez „ru bry ki” poj mu je -
my w szcze gól no ści ty tu ły roz dzia łów (nie mal za wsze za war te w ko lum nie
sa me go tek stu); pod po dzia ły tek stu (cza sem na mar gi ne sie, cza sem w tek -
ście), jak na przy kład: Po gląd pierw szy, Za rzut, Od po wia dam; a ta kże
przy pi sy mar gi nal ne: Uwa ga, Poj muj...; ru bry ki mar gi nal ne wska zu ją ce po -
wa gi Oj ców, jak Au gu styn, O Trój cy XIV, al bo też sa mo imię bez ty tu łu
księgi (zwłasz cza gdy imię i ty tuł są w sa mym tek ście); a ta kże, cho ciaż 
w ko dek sach, jak wi dać, ani za wsze ani jed no li cie, punk ty nad pi sa ne za -
rów no na mar gi ne sie nad imie niem au to ra jak i w tek ście nad po cząt kiem
(a cza sem, choć rzad ko, nad koń cem) przy to czo nej po wa gi, wraz z cią gniętą
bar wą mi nio wą na mar gi ne sie pio no wą li nią, wska zu ją cą bieg przy to czenia.

Tekst Lom bar da, jak po wie dzie li śmy, ja sno do wo dzi, że te ru bry ki po -
cho dzą od sa me go Mi strza. Któż bo wiem po za nim, czy uczeń, czy prze ło -
żo ny je go uczniów, czy ru bry ka tor, czy glo sa tor, ma być uzna ny za tak
uczo ne go, by po praw nie i do kład nie (a cza sem mniej pra wi dło wo lub na -
wet błęd nie, za bar dzo ufa jąc źró dłom dru go rzęd nym) mógł ozna czyć
wszyst kie po wa gi? Ta kie po wa gi, po wiedz my, któ re tyl ko na mar gi ne sie, 
a nie w sa mym tek ście są przy ta cza ne. Czę sto prze cież bez ru bryk umiesz -
czo nych na mar gi ne sie sam tekst sta wał by się nie zro zu mia ły.

Przy tocz my kil ka przy kła dów: ni żej (s. 120) słów „Stąd Au gu styn py ta”
nie mo żna zro zu mieć bez ru bry ki mar gi nal nej: Au gu styn w XV księ dze 
O Trój cy; to sa mo na le ży po wie dzieć o sło wach „po twier dzo ne po wa gą
Augu sty na” (ni żej, s. 238), któ re nie wąt pli wie do ma ga ją się ru bry ki mar gi -
nal nej: Au gu styn w VI księ dze O Trój cy. Znów w [139*] księ dze trze ciej,
roz dział 104 (obec nie dys tynk cja 28, roz dział 1, n. 4) czy ta się w tek ście:
„Stąd Au gu styn w te jże”, co z pew no ścią za kła da wy żej umiesz czo ną ru brykę
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w spi sie księ gi czwar tej (obec nie ozna czo ne go ja ko Dys tynk cja 27, roz dział 8): „O ma łżeń -
stwach cu dzo ło żnych” (ni żej s. 48), po nie waż w tek ście wy da je się, że nie ma nic in ne go,
jak tyl ko ru bry ka do roz dzia łu 169, n. 5; w żad nym wy pad ku nie o ta kie ma łżeń stwa chodzi.
Po nad to nie któ re in ne ty tu ły te go spi su mniej słusz nie dzie lą ma te rię tek stu.

68 Tak za wy ro ko wa li Oj co wie Wy daw cy za rów no wy da nia pierw sze go [w Ope ra omnia
S. Bo na ven tu rae 1(1882)LXXXIII] jak i dru gie go [1916, s. LXV -LXVI], a po nich wie lu innych
ba da czy. O tym za gad nie niu zo bacz: I. Bra dy. The Ru brics of Pe ter Lom bard’s Sen ten ces.
W: Pier Lom bar do 6(1962)5-25.



mar gi nal ną: Au gu styn w księ dze O na uce chrze ści jań skiej. To sa mo sto
razy po twier dza się gdzie in dziej.69

Po nad to Glo sa pier wot na (co naj mniej przed 1177 ro kiem), Sum ma
divi nae pa gi nae, nie gdyś przy pi sy wa na Mi strzo wi Pio tro wi z Po itiers,
zawiąz ko wo a na wet wy raź nie za kła da, że wszyst kie wy żej wska za ne ro dza -
je ru bryk na le żą do sa me go dzie ła Mi strza ja ko je go czę ści in te gral ne.
Oprócz cen nych bo wiem wska zó wek, któ re bez i mien ny au tor po zo sta wił nam
o przy pi sach i do dat kach Mi strza, in ne nie mniej cen ne za pi sał nam o tych
ru bry kach. Ru bry ki bo wiem tak są włą czo ne w tę Glo sę, by wy glą da ły jak
au ten tycz ne czę ści tek stu Lom bar da. Na przy kład ty tuł księ gi pierw szej, roz -
dzia łu 3, n. 4 (ni żej s. 58): Czy lu dzie ma ją uży wać lub ko rzy stać, wprowa -
dza ją sło wa: „Sta wia za gad nie nie, czy lu dzie ma ją uży wać lub ko rzy stać”.70

Znów ru bry ka pod rzęd na do księ gi pierw szej, roz dzia łu 10 (obec nie dys -
tynk cja 3, roz dział 2, n. 4, s. 73): Jak umysł poj mu je ca łe to tro je, sta no wi
część glo sy: „Tu wy ka zu je, jak umysł poj mu je ca łe to tro je” a nie co ni żej:
„Tu wy ka zu je, że to tro je obej mu je wo la” (kar ta 6d), gdzie ru bry ka czy ta:
Ja kim spo so bem wo la obej mu je to ca łe.

Nie kie dy te ru bry ki przy ta cza ne są wy raź niej: do księ gi pierw szej, roz -
dzia łu 64, (dziś dys tynk cji 17, roz dzia łu 5, n. 4; s. 147): „Zau waż ty tuł:
Powa ga po twier dza obie od po wie dzi” (kar ta 13a); al bo do roz dzia łu 100
(dys tynk cja 26, roz dział 6, n. 1; s. 201): „Tak też itd. W ty tu le jest i na oba
spo so by, to zna czy i na ile jest Du chem Świę tym i na ile jest Da rem” (kar ta
16c). – Cza sem za zna cza ne są rów nież ru bry ki mar gi nal ne, któ ry mi Mistrz
na po mi na czy ta ją ce go. Na przy kład w star szych ko dek sach Sen ten cji do
księ gi pierw szej, roz dzia łu 9 (dys tynk cja 3, roz dział 1, n. 7; s. 70), na mar -
gi ne sie przy sło wach Au gu sty na: „To bo wiem, co Bo skim rze mio słem
zostało do ko na ne, wy ka zu je w so bie ja kąś jed ność, pięk no i ład”, znaj duje
się pew na prze stro ga: Poj muj o sub stan cjach! Z glo sy zaś pseu do -Pio tra 
z Po itiers za wiąz ko wo wnio sku je my, że ta ru bry ka zo sta ła do da na przez
same go Lom bar da: „Oto jak przez zna jo mość stwo rzeń po zna je się Trój cę;
a pod na zwą ‘stwo rzeń’ poj muj sub stan cje, po nie waż w sa mych tyl ko sub -
stan cjach wy ró żnia się tych tro je: jed ność, pięk no i ład” (kar ta 5d). Niech
więc nikt nie wąt pi, że we dług te go glo sa to ra, któ ry do uczniów u spad ko -
[140*] bier ców Lom bar da po wi nien być za li czo ny, wszyst kie wy żej wy mie -
nio ne ro dza je ru bryk na le ży przy pi sać Mi strzo wi Pio tro wi, a nie ko muś 
z uczniów lub ru bry ka to rów.

Oto in ne, bar dzo ja sne świa dec two, cho ciaż tro chę po śred nie, po nieważ
mó wi o Glo sie Lom bar da do Li stów. Ro ku 1166 Her bert z Bo se ham, któ ry
oko ło 1150 ro ku był w Pa ry żu uczniem Mi strza Pio tra, na piał do Hen ry ka,
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69 I. Bra dy, j. w., 21.
70 O ko dek sach tej Glo sy zo bacz wy kaz ni żej s. 2; I. Bra dy, j.w., s. 14; A. M. Land graf.

Intro duc cion a la hi sto ria de la li te ra tu ra teo ló gi ca de la escolásti ca in ci pien te. Bar ce lona
1956, 171-173.



hra bie go Kam pa nii, prze ciw ko le gen dzie o trzech mę żach świę tej An ny.71

Ta le gen da, po wia da „uwa żam, iż obec nie bar dzo na bra ła zna cze nia z oka -
zji mi strza mo je go, mi łej pa mię ci Mi strza Pio tra, bi sku pa Pa ry skie go, któ ry
gdy o tym miej scu w Li ście do Ga la tów [1,19]: A z in nych Apo sto łów żad -
ne go nie wi dzia łem, je no Ja ku ba, bra ta Pań skie go,  wy łożył tę po spo li tą  hi -
sto rię  o  trzy kroć  za ślu bio nej  Anusi,  o s o b n o   n a   m a r g i n e s i e
za zna czył   b a r w ą   m i n i o w ą   imię Hie ro ni ma, ja ko by ową hi sto rię
An ny Hie ro nim w li ście prze ciw Hel wi diu szo wi utkał ty mi samy mi włók na -
mi słów, pod czas gdy Hie ro nim tej hi sto rii... nie nadał po wa gi świa dec twa
na wet w jed nej gło sce.”72 – Z tych słów wy ni ka, że sam Lom bard na mar gi -
ne sie tej Glo sy swo jej (i na mar gi ne sach dru giej Glo sy o Psal mach) za zna -
czał po wa gi pa try stycz ne i to bar wą mi nio wą. Lecz te same ro dza je ru bryk
znaj du ją się w ko dek sach Sen ten cji, ja kie są w rę ko pi sach Glos (na przy -
kład w ko dek sach Wa ty kań skich ła ciń skich 144 i 695). Cóż stąd, jak tyl ko,
że to Mistrz Piotr ru bry ki mar gi nal ne i tu i tam zna ko wał mi nio wą bar wą?73

Czyż nie ma my tu pew nej nor my do przy zna wa nia zna cze nia ko dek sów?
Gdy mia no wi cie ja kiś ko deks, choć by był na zy wa ny wspa nia łym i kró lew -
skim, opusz cza wszyst kie ru bry ki mar gi nal ne, po to, jak uwa ża my, by po -
tem mar gi ne sy za peł ni ły się glo sa mi, przy pi sa mi, za gad nie nia mi, nie [141*]
tyl ko za póź niej szy, lecz ta kże za mniej war to ścio wy wi nien być uzna ny.74

Nie raz zaś, jak chęt nie przy zna je my, ta kie ru bry ki czy przy to cze nia nie ule -
ga ją cał ko wi te mu za po mnie niu, po nie waż w nie któ rych ko dek sach XIII
wie ku al bo prze nie sio ne są (jak w ko dek sach R oraz W) z mar gi ne su do
same go tek stu, al bo imio na Oj ców ozna cza ne są bar wą mi nio wą w tek ście.

Co do ko dek sów zaś, któ rych uży li śmy do wy da nia, nie mal jed no kształtne
pod wzglę dem ru bryk są ko dek sy A, B, C, N, O, P, V, cho ciaż pierw szeństwo
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71 O tej le gen dzie zo bacz: B. Kle in sch midt OFM. Die he ili ge An na. Ih re Ve reh rung in
Ge schich te, Kunst und Volks tum. Düssel dorf 1930, 252-262; G. Al bert, J.-M. Pa rent, A. Guil -
le met te. La légen de de tro is ma ria ges de sa in te An ne. Une te xte no uve au. W: Étu des d’hi -
sto ire litt. et do ctr. du XIIIe siècle. 1(1932)165-184; M. R. Ja mes. The Sa lo mi tes. W: Jo ur nal
of The olo gi cal Stu dies 35(1934)287-297; oraz: S. Tho mas Aqu inas. In Gal, ca put 1, lec tio 5.

72 PL 190,1418 B -C; po czą tek te go li stu, któ re go tu brak, znaj du je się u B. Smal ley. A Com -
men ta ry of the He bra ica by Her bert of Bo sham. W: Rech. de Théol. anc. et méd. 18(1951)37-38.

73 By te go do wo dze nia nie przed łu żać, star czy wska zać to, co gdzie in dziej sze rzej zo -
sta ło udo wod nio ne, mia no wi cie iż in ni na stęp cy Mi strza Pio tra, na przy kład Piotr Po że racz
(Man du ca tor) oraz Gan dulf, uwa ża li po wa gi na mar gi ne sach za dzie ło Lom bar da; zo bacz:
I. Bra dy, j.w., s. 6. Na le ży do nich do dać Wal te ra ze Świę te go Wik to ra, któ ry w swo im Contra
qu atu or la by rin thos Fran ciae nie raz przy ta cza ru bry ki Lom bar da ja ko istot ną część je go
tek stu Sen ten cji; zo bacz Ar chi ves d’Hi sto ire do ctr. et litt. du moy en áge 19(1952)202 li nea
31-33; 225,15-17; 295,11; 317,5-7; itd. Na dal ocze ku je się za rów no hi sto rycz ne go prze glą -
du o sto so wa niu ru bryk w śre dnio wie czu (już od Czci god ne go Be dy), jak też do kład ne go
ich opi su we współ cze snych ka ta lo gach rę ko pi sów.

74 Z te go po wo du wie le ko dek sów, któ re prze ba da li śmy, trze ba po zo sta wić w ich sza -
fach, na wet ko deks Pa ry ski. Bibl. Ar se nal. 445, na zwa ny wspa nia łym Ko dek sem przez słyn -
ne go M. Grab man na (zo bacz: Die Ge schich te der scho la sti schen Me tho de II,362), a ta kże
Pa ry ski, Bibl. Na tio nal., lat. 11690 i 14514 oraz Troy es, Bi blio te ka miej ska 304.



ma ją z pew no ścią ko dek sy A, O oraz P, pod czas gdy B i C  za wie ra ją nie kie -
dy osob ne od czy ty. Wśród in nych rę ko pi sów wie le ru bryk w po sta ci skró -
co nej ma ją ko dek sy L i R, a M z wie lu od mia na mi, opusz cze nia mi oraz
od czy ta mi wła sny mi te go ko dek su. Skrę po wa ny był, jak już za zna czy li śmy,
ru bry ka tor ko dek su X (któ rym nie mal na pew no był Sa wa lon), dla te go że
brat Se gard nie za wsze za pew nił miej sce od po wied nie, wy star cza ją ce dla
wszyst kich ru bryk; dla te go wie le jest ob cię tych al bo skró co nych, a in ne są
opusz czo ne. Mi chał zaś Ir land czyk, któ ry był pi sa rzem ko dek su T, zdo był
so bie wiel ką swo bo dę (lub ra czej w swo im eg zem pla rzu już zna lazł), tak iż
za wszyst ki mi je go ru bry ka mi pójść nie mo gli śmy. – Wresz cie punk ty nad -
pi sa ne na po cząt ku po wag a nie kie dy na koń cu znaj du ją się w lep szych
kodek sach, na przy kład w A, B, C, O, P i L (w tym ostat nim al fa i ome ga
czę sto ozna cza ją po czą tek i ko niec. 

3. No ty i glo sy ulot ne

Z roz wa żań na szych o uło że niu Sen ten cji wia do mo, iż Mistrz Piotr po
raz dru gi wy ło żył, czy li od czy tał swo je Sen ten cje oko ło 1157-1158 ro ku, 
w obec no ści za rów no Pio tra Po że ra cza (Man du ca tor) jak (praw do po dob -
nie) Ja na Korn wa lij skie go. Przy tej spo sob no ści na mar gi ne sie księ gi dodał,
jak już wi dzie li śmy przy pi sy, a ra czej no we po wa gi, zwłasz cza z dzie ła św.
Hi la re go De sy no dis oraz nie któ rych pism św. Au gu sty na, a ta kże jak się
zda je do sto so wał pew ne wy po wie dzi: nie dał jed nak słu cha czom no we go
wy da nia, czy li tek stu rze tel nie spraw dzo ne go.

Co do na sze go zaś wy da nia, przy wo ła li śmy na na szą ko rzyść co kol -
wiek za zna czo ne jest o ta kich wy da niach, czy to w Glo sie pseu do -Pio tra,
czy w in nych glo sach, oraz w ba da niach bie głych na sze go wie - [142*] ku.75

Nie ste ty Oj co wie Wy daw cy Świę te go Bo na wen tu ry ta kich da nych hi sto rycz -
nych nie po sia da li, a stąd tych za gad nień nie zna li. Pod prze wo dem zaś Pre -
po zy ty na (Pra epo si ti nus) przy pusz cza li, iż te go ro dza ju No ty na le żą do
ja kie goś dru gie go wy da nia, lecz w peł ni za gad nie nia zba dać nie mo gli.76

Ich na stęp cy (1916) nie wie le po stą pi li. Spo strze gli wpraw dzie, że ko dek sy
nie zga dza ją się wza jem nie, po nie waż w nie któ rych  żad nej z tych Not nie
ma, w in nych zaś za cho dzą nie w tej sa mej licz bie i nie na tym sa mym
miejscu. Dla te go dla roz strzy gnię cia trud no ści, na ile to by ło mo żli we,
stanę li przy ko dek sie Troy es 900 (T), któ ry uzna li za naj star szy ze wszyst -
kich.77 No ty zaś, któ re nie tam, lecz wy łącz nie w in nych ko dek sach zo sta ły
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75 A. M. Land graf. No tes de cri ti que te xtu el le sur les Sen ten ces de Pier re Lom bard, W: Rech.
de Théol. anc. et méd. 2(1930)80-99.

76 Zo bacz: Ope ra omnia Sanc ti Bo na ven tu rae I, 529, no ta 1.
77 Słusz nie ubo le wa li nad tym nie któ rzy bie gli; zo bacz: A. M. Land graf, j.w., 92, n. 42; a po

nim I. de Ghel linck, DThC XII,1973.



zna le zio ne, umie ści li u do łu stro ny, mię dzy ró żny mi od czy ta mi (wa rian ta -
mi). Czy osta tecz nie te go ro dza ju no ty są dzie łem Lom bar da, czy na le ży je
przy znać ja kie muś ko rek to ro wi, wa ha li się.78

Lecz to, iż ko deks T, al bo in ne star sze i lep sze, ja kichś przy pi sów czy
glos ulot nych lub po pra wek tek stu nie do star cza ją, nie ude rza w ich au ten -
tycz ność. Wręcz od wrot nie, ta kie opusz cze nia ra czej do wo dzą daw no ści
ko dek sów, a przy naj mniej ro dzą przy pusz cze nie, że już z Pa ry ża zo sta ły
przy nie sio ne, al bo że ich po sia da cze nie zna li dru gie go od czy tu Lom bar da
i je go uzu peł nień oraz po pra wek. Dla te go roz wa żyw szy wszyst ko usta li li -
śmy so bie pew ne za sa dy dla roz wią za nia za gad nie nia: 1) gdy o ja kiejś nocie,
glo sie lub po praw ce jest wy raź ne lub za wiąz ko we świa dec two w Glo sie
pseu do -Pio tra, al bo w in nej glo sie XII wie ku, uzna je się ją za au ten tycz ną,
cho ciaż nie wie le ko dek sów ją za wie ra. 2) Na tej sa mej za sa dzie, gdy wie le
wia ro god nych ko dek sów za wie ra te go ro dza ju no ty itd., cho ciaż pseu do -
-Piotr z Po itiers nic o nich nie mó wi, włą cza ne są do tek stu. 3) Je że li zaś
tyl ko je den lub dwa ko dek sy za wie ra ją ja kąś no tę, ru bry kę itd., z tru dem
mo gą one być uzna ne za au ten tycz ne. 4) Z dru giej wresz cie stro ny, gdy
takie no ty umiesz czo ne są w trze ciej ko lum nie, mo że my uwa żać, iż od no -
śne ko dek sy są przy naj mniej z koń ca XII wie ku.79

[143*] W koń cu czy tel nik słusz nie mo że za py tać, czy ty mi po praw ka mi
i do dat ka mi ko dek sy tak się ró żnią, iż nie któ re jaw nie za wie ra ją tekst pierw -
sze go prze ka zu, in ne zaś na le żą do tek stu po pra wio ne go, czy li jak by do
dru gie go wy da nia. Oby rzecz się tak mia ła! – Je że li cho dzi o po praw ki,
zwłasz cza do księ gi pierw szej, roz dział 131 (dys tynk cja 31, roz dział 1, n. 2;
ni żej, 224, 9 i 13) oraz do księ gi trze ciej, roz dział 38 (dys tynk cja 13, rozdział
je dy ny, n. 9), rze czy wi ście mo żna rzec, iż ko dek sy A, L, M, O, P oraz X
przed sta wia ją tekst ory gi nal ny, cho ciaż nie któ re są po pra wia ne dru gą
ręką.80 – Je śli za py tać o do dat ki, rę ko pi sy nie oka zu ją się jed no kształt ne. 
W nie któ rych (L, M, N, T, X) pew ne uzu peł nie nia są już włą czo ne do tekstu,
w in nych (A, O, P, R), a na wet w sa mych L, N, T, X nie któ re przy pi sy do dane
są in ną rę ką na mar gi ne sach; w in nych zaś umiesz czo ne są w trze ciej ko -
lum nie (B, C, V, W a ta kże dwu krot nie w A i L). Dla te go z ta kiej roz ma itości
ni cze go nie mal wy wnio sko wać nie mo żna co do ro dzin itd. na szych ko -
deksów. 
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78 Zo bacz wy da nie 1916, s. XLIII -XLV.
79 No ty, glo sy i do dat ki, któ re uzna ne są za au ten tycz ne, dru ko wa ne są w sa mym tek -

ście, ale mniej szy mi czcion ka mi. W trze cim apa ra cie kry tycz nym do da ne są do nich pew ne
uwa gi hi sto rycz ne, do ty czą ce ich au ten tycz no ści.

80 By czy tel nik nie po zo stał w nie pew no ści, po now nie trze ba za zna czyć, że cho ciaż nie -
kie dy czy ta się wśród od mia nek tek sto wych: wy da nie pierw sze, wy da nie dru gie, ra czej chodzi
o tekst ory gi nal ny wraz z mo żli wą po praw ką rę ki Lom bar da, niż o dwo ja ki prze kaz w ścisłym
zna cze niu.



4. Dys tynk cje

Cho ciaż po dział czte rech ksiąg na Dys tynk cje za miesz czo ny jest w tek -
ście bez kwa dra to wych na wia sów, to jed nak z pew no ścią po dział ten nie
po cho dzi od sa me go au to ra. Mistrz bo wiem po za po dzia łem dzie ła na
cztery księ gi, a ka żdej księ gi na roz dzia ły, któ rych spis sam wy ko nał, nic
nie mó wi o in nym roz człon ko wa niu roz dzia łów. Po nad to we wszyst kich
star szych ko dek sach Dys tynk cje, je że li są, do da ne zo sta ły póź niej szą rę ką:
w nie któ rych w ogó le ich nie ma.81 Wi dać stąd, że Dys tynk cje za cho dzą ce
w dzie le Mi strza Pio tra (w pierw szej księ dze 48, w dru giej 44, w trze ciej
40, a w czwar tej 50) wpro wa dzo ne zo sta ły w póź niej szym cza sie.

Skąd więc się wzię ły? Już daw no A. M. Land graf oświad czył, że nie zna -
lazł Dys tynk cji przed Fi li pem Kanc le rzem, któ ry w swo jej Sum ma de bo no
(oko ło 1232) po słu żył się ta kim po dzia łem.82 Aby [144*] twier dze nie to
udo wod nić, al bo od rzu cić, pod da li śmy no we mu ba da niu au to rów, glo sa -
to rów i ko men ta to rów, któ rzy po Lom bar dzie a przed Fi li pem tekst Mi strza
przy ta cza ją lub opra co wu ją. Co z te go wy ni kło? Stwier dzi li śmy, że je go sta -
no wi sko god ne jest wszel kie go uzna nia, prócz te go, iż w mię dzy cza sie ogło -
szo na zo sta ła Glos sa Mi strza Alek san dra Ha leń skie go, (któ ra by ła źró dłem
dla Sum ma de bo no,) w któ rej nie tyl ko uży te zo sta ły Dys tynk cje lecz znaj -
du ją się pierw sze po dzia ły tek stu (Di vi sio nes te xtus). Stąd już w la tach
1223-1227 Dys tynk cje by ły w uży ciu, a nie do pie ro po ro ku 1230.

Głę biej ba da jąc za gad nie nie zmu sze ni zo sta li śmy wy wnio sko wać, że
Mistrz Alek san der pierw szy wpro wa dził Dys tynk cje, czy ja ko przez sie bie
wy na le zio ne, czy, co o wie le mniej jest praw do po dob ne, ja ko za czerp nię -
te od in ne go, do tych czas nie zna ne go, bez i mien ne go mi strza. Wszyst kim
zaś wia do mo, że „mistrz Alek san der... zna le zio ne przez sie bie czy ta nie rze -
mieśl ne, po zo sta wił po so bie uczniom w po dzia łach i zna cze niach tek stu.
Bo przed nim ani tekst nie był prze tar ty, ani zna cze nie tek stu wy do by te.”83

Że te go ro dza ju po dzia ły mo że my po jąć ja ko Di vi sio nes te xtus chęt nie
przy zna je my; lecz w ża den spo sób nie mo żna wy klu czyć po dzia łu na Dys -
tynk cje, któ ry Di vi sio nes te xtus wy raź nie za kła da ją. Stąd żad nej sil nej pod -
sta wy prze ciw po wy ższe mu wnio sko wi zna leźć nie mo że my.84
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81 Brak w ko dek sie O; tyl ko do księ gi czwar tej do da ne są w ko dek sie A; in ną rę ką, lub
też trze cią rę ka włą czo ne są, a nie kie dy opusz czo ne, w B, C, L, N, P, R, T, W, X; rę ką zaś
rubry ka to ra wy ko na ne w ko dek sie V.

82 A. M. Land graf. Die Schri ft zi ta te in der Scho la stik um die Wen de des 12. und 13. Jahr -
hun derts. W: Bi bli ca 18(1937)88, n. 4. No tu je zaś, że Fi lip uży wa wy ra zu ca pi tu lum, a nie
distinctio. Jest to prawdziwe co do pierwszej części jego Sumy, a w rozdziałach czyli częściach
dal szych znaj du je się di stinc tio.

83 Tak od czy ta ło po śmiert ne wspo mnie nie je go w Chro ni con de La ner cost (1201-1346),
wy dał: J. Ste vens, Edin bur gi 1859, 53; Zo bacz: Ma gi stri Ale xan dri de Ha les Glos sa I, 33*.

84 Za gad nie nie dłu go i sze ro ko roz trzą sa I. Bra dy, The Di stinc tions of Lom bard’s Bo ok
of Sen ten ces and Ale xan der of Ha les. W: Franc. Stu dies 25(1965)90-116.



Od no śnie więc za sa dy na sze go wy da nia trze ba za pi sać co na stę pu je: 
1) Lom bard po dzie lił swój tekst na roz dzia ły, któ rych spis umie ścił po Pro -
lo gu. 2) Dys tynk cje są dzie łem Mi strza Alek san dra, któ ry nie kie dy wy li czył
ta kże roz dzia ły za war te w tej lub in nej Dys tynk cji. 3) Ak tu al ne wy li cze nie
roz dzia łów, za rów no w ka żdej Dys tynk cji, jak cią głe przez ca łą księ gę,
wpro wa dzo ne zo sta ło przez Oj ców Wy daw ców zgod nie ze spi sem roz dzia -
łów sa me go Lom bar da a ta kże ru bry ka mi zna le zio ny mi w sa mym tek ście.
4) Je że li zaś Scho la sty cy XIII wie ku ró żnią się mię dzy so bą co do po cząt ku
nie któ rych Dys tynk cji (skąd uzna ją, że ten po dział jest sztucz ny i póź niej -
szy), idzie my ra czej za po dzia łem ogól niej szym (jak mó wią), niż za ozna -
cze niem Bo na wen tu ry, któ re mu da li pierw szeń stwo na si po przed ni cy.85

[145*] B. ZA SA DY DO TY CZĄ CE APA RA TU KRY TYCZ NE GO

We dług zwy cza ju na sze go Ko le gium w wy da niach Glos sa oraz Qu aestio -
nes Alek san dra z Ha les jak rów nież Qu aestio nes de sa cra men tis Wil hel ma
z Mi li to ny, tro ja ki apa rat kry tycz ny znaj du je się u do łu stro ny: pierw szy do -
ty czy ró żnych od czy tów (wa rian tów); dru gi za pi su je po wa gi wy raź nie lub
za wiąz ko wo przy to czo ne; trze ci zwró co ny jest ku po wią za niom dok try nal -
nym i hi sto rycz nym.

1. Od czy ty.

W pierw szym apa ra cie kry tycz nym,86 zgod nie z me to dą obec nie ogól nie
przy ję tą, za zna czo ne są od mien ne od czy ty, opusz cze nia i do dat ki za cho -
dzą ce w wy żej opi sa nych ko dek sach. Że by jed nak apa rat ten nie zo stał prze -
cią żo ny rze cza mi mniej sze go zna cze nia, opu ści li śmy od czy ty nie po trzeb ne,
na przy kład  prze miesz cze nie słów znaj du ją ce się w jed nym ko dek sie, oczy -
wi ste błę dy prze pi sy wa czy, póź niej sze po praw ki (któ re czę sto są czy sty mi
do my sła mi). Stąd ta kie tyl ko od czy ty zo sta ły przy ję te, któ re al bo mo gły być
au ten tycz ne, al bo w ja kiś spo sób zmie nia ją zna cze nie tek stu, al bo też od -
czy ty uka zu ją ce cha rak ter ko dek su, wraz z prze miesz cze nia mi wspól ny mi
przy naj mniej trzem ko dek som. Je że li więc nie kie dy wy da je się ró żnić to
na sze wy da nie od wy da nia dru gie go, wiedz, że tu po ci chu opu ści li śmy
odczy ty wy łącz ne ko dek su T, któ re mu po przed ni cy na si być mo że nad mier -
nie za ufa li.87
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85 Cho dzi tu o księ gę pierw szą, dys tynk cję 40; księ gę dru gą, dys tynk cję 15 i 27; księ gę
trze cią, dys tynk cję 12. Zo bacz: I. Bra dy, j.w., 106-115.

86 UWA GA TŁU MAC ZA: Pierw szy apa rat kry tycz ny opusz cza my, ja ko grę wy ra zów ła ciń -
skich w ła ciń skim tek ście, nie prze tłu ma czal ną na ję zyk pol ski. Prze kład od da je tekst osta -
tecz nie usta lo ny przez wy daw ców.

87 Je że li zaś ktoś pra gnie zaj rzeć do od czy tów ko dek su T, niech we źmie wy da nie dru gie
(1916), gdzie jest on ozna czo ny ja ko U. Nam się nie uśmie cha  wznosić na no wo po mnik
trwal szy od spi żu.



2. Po wa gi.

W dru gim apa ra cie kry tycz ny m88 za war te są po wa gi, a mia no wi cie
uryw ki Pi sma Świę te go, świę tych Oj ców i pi sa rzy ko ściel nych, któ rzy przez
Mi strza Pio tra czy to w sa mym tek ście, czy na mar gi ne sach, czy sa mym ich
imie niem, czy przez ja kieś dzie ło są przy to czo ne. Nie mo żli we jed nak by ło
za wsze i wszę dzie okre ślić, ja cy teo lo go wie kry ją się pod wy ra zem: ja kiś,
lub in ni, tym bar dziej, że Lom bard w tych wy ra zach ta ił cza sem swo ich
współ cze snych, a cza sem sa me go sie bie. Bli ższe zaś źró dła, z któ rych za -
czerp nął tak wiel kie two rzy wo do utka nia swe go dzie ła, za pi sa ne są w trze -
cim apa ra cie kry tycz nym, je że li nie zo sta ły wy star cza ją co uka za ne w tym
dru gim.

[146*] 3. Trze ci apa rat kry tycz ny.

Trze ci apa rat kry tycz ny,89 jak wy żej zo sta ło za po wie dzia ne, po da je źró -
dła bli ższe Mi strzo wi Pio tro wi, któ ry cho ciaż „krót ko ze brał po glą dy Oj ców
do łą cza jąc ich świa dec twa” (Pro log), świa dec twa te brał za zwy czaj od pi sa -
rzy póź niej sze go wie ku, na przy kład z Glos sa or di na ria, z wła snej Glo sy
do Psal mów i do Li stów św. Paw ła, z De kre tu Gra cja na, z bez i mien nej Sum -
ma sen ten tia rum, z De sa cra men tis chri stia nae fi dei Hu go na itd. Źró dła
te, na ile to by ło mo żli we, oraz ich od nie sie nia do Ksiąg Sen ten cji za pi sa li -
śmy tu taj.90 Do tych źró deł do łą czy li śmy ta kże co kol wiek za rów no o tek -
ście Lom bar da jak o je go wy kła dach prze ka za ne zo sta ło w Qu aestio nes
Pio tra Po że ra cza (Man du ca tor),91 w Glos sa nie gdyś przy pi sy wa nej Pio tro -
wi z Po itiers oraz w in nych glo sach pier wot nej szko ły Lom bar da. Te go ro -
dza ju świa dec twa cen ne są przy usta la niu tek stu lub glos mar gi nal nych.
Wresz cie nie kie dy do tych hi sto rycz nych przy pi sów do da ne są od sy ła cze
bi blio gra ficz ne, ce lem głęb sze go zba da nia dok try ny i hi sto rii XII wie ku.

C. SPO SÓB WY DA NIA

Po zo sta je krót ko omó wić za sa dę tego wy da nia, po nie waż za sa dy ogólne
wydań poprzednich już do pew ne go stop nia zo sta ły wy ja śnio ne po wy żej.
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88 UWA GA TŁU MAC ZA: Dru gi apa rat kry tycz ny umiesz cza my w przy pi sach dol nych, ozna -
czo nych ko lej ny mi licz ba mi.

89 UWA GA TŁU MAC ZA: Trze ci apa rat kry tycz ny umiesz cza my w przy pi sach dol nych,
ozna czo nych ko lej ny mi gło ska mi al fa be tu.

90 Tu mo że trze ba do dać, że Glo sa Lom bar da do Apo sto ła przy ta cza na jest nie tyl ko
według wy da nia PL 191-192, lecz ta kże we dług pier wot nej re dak cji, zna nej do dzi siaj,
w ko dek sach Wa ty kań skich ła ciń skich 144 oraz 695.

91 Zo bacz: I. Bra dy. Pe ter Man du ca tor and the oral Te achings of Pe ter Lom bard. W: An -
tonia num 41(1966)454-490.



1. Do bór ko dek sów.

Do naj wa żniej szyvh ko dek sów za li czy li śmy już A, M, O oraz P, do któ -
rych na le ży za raz do łą czyć ta kże wśród głów nych L, N oraz X. Stąd, jak nam
się wy da je, je że li tych sie dem zga dza się, ma my w rę kach tekst ory gi nal ny.
Je że li zaś ko dek sy O i P (księ gi I -II) lub O i A (księ gi III -IV) zga dza ją się
wbrew in nym ko dek som, sto so wa li śmy ten wa riant, chy ba że skąd inąd
można by ło usta lić, na przy kład z jed no myśl ne go świa dec twa in nych
kodek sów, iż zbłą dzi ły. Do roz strzy ga nia spraw trud nych przy wo ły wa li śmy
na po moc wszyst kie ko dek sy. Gdy tekst po pra wia ny jest in ną rę ką [147*]
jest ona wska za na nad pi sa ną licz bą (np. 02), chy ba że cho dzi o wię cej
kodek sów.

2. Ru bry ki.

Sta ra li śmy się za cho wać wszyst kie ru bry ki, któ re są wspól ne dla wy żej
wy mie nio nych ko dek sów, cho ciaż z po wo dów dru kar skich w sam tekst
wpro wa dza ne są tłu stą czcion ką. Te zaś ru bry ki, któ re przy naj mniej prze -
wa żnie znaj du ją się na mar gi ne sie ko dek sów, ozna czo ne są gwiazd ką (*),
wszyst kie zaś in ne na le ży uwa żać za umiesz czo ne we wnątrz ko lumn. Nie -
mniej cza sem pew ne ru bry ki od sy ła ne są do dru gie go apa ra tu kry tycz ne -
go, po nie waż nie sto sow ne by ło by włą cza nie ich do sa me go tek stu; cza sem
też po mi nę li śmy je, o ile wi docz ne są w sa mym tek ście, imio na Oj ców
(Augu styn, Am bro ży itd.), któ re aż za czę sto wid nie ją na mar gi ne sie.92

3. Sko ro wi dze.

Wy da nie na sze ob wa ro wa ne jest ró żny mi sko ro wi dza mi. W tej pierw -
szej czę ści pierw sze go to mu są sko ro wi dze: zna ków i skró tów, bi blio tek 
i rę ko pi sów, pi sa rzy i ma te rii, tre ści. W dru giej czę ści pierw sze go to mu
(tekst księ gi pierw szej i dru giej Sen ten cji), a po now nie w dru gim to mie
(tekst księ gi trze ciej i czwar tej Sen ten cji), znaj du ją się po czte ry sko ro wi -
dze: ko dek sów, po wag we dług pi sa rzy i in ci pi tów, pi sa rzy daw nych i no -
wych w ró żnych apa ra tach kry tycz nych wy mie nio nych, a wresz cie dok try ny.

W pierw szym sko ro wi dzu wy mie nio ne są wszyst kie ko dek sy oma wia ne
w tek ście (prócz ko dek sów Sen ten cji). Sko ro widz po wag do da ny jest dla
wy go dy czy tel ni ka. Dla te go bo wiem, że czte ry Księ gi Sen ten cji by ły dla
Scho la sty ków źró dłem, skąd czer pa li bar dzo wie le po wag Au gu sty na itd.,
wy da ło się przy dat ne spo rzą dzić sko ro widz po wag, wska zu jąc ich in ci pi ty
pod imie niem pi sa rza (dzie ła przy pi sa ne zna cząc aste ry skiem*). Że by
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92 Dla wy go dy czy tel ni ka (oraz dla ła twiej sze go użyt ku na sze go wy da nia Ma gi stri Alexan -
dri de Ha les Glos sae) za mie rza li śmy umie ścić na mar gi ne sach stro ny dru gie go wy da nia
(1916), a na wet licz by przy roz dzia łach tek stu tam się znaj du ją ce, lecz z po wo dów dru kar -
skich zmu sze ni zo sta li śmy te po mo ce opu ścić.



jednak rzecz za bar dzo nie ro sła, nie wszyst kie po wa gi są tu za war te; niekie -
dy bo wiem pi sarz raz tyl ko lub dwa jest przy ta cza ny (np. Al ku in, Dy dym,
Cy ryl), skąd wy star czy zaj rzeć do sko ro wi dza pi sa rzy: nie raz też ja kiś in ny
klucz znaj du je się w sa mym tek ście (np. Am bro ży: da je ty tuł dzie łu 
Af fectus), do któ re go od nie sie nie jest w sko ro wi dzu dok try nal nym. [148*]
A znów gdy cho dzi o ja kieś ob ja śnie nie Pi sma Świę te go ma te ria ob fi tu je 
w sko ro wi dzu trze cim pod imie niem pi sa rza lub sa mej świę tej księ gi. 
W koń cu sko ro widz dok try ny opar ty jest na wy da niu dzieł Alek san dra
Haleń skie go, zwłasz cza je go Glos sa do pierw szej księ gi Sen ten cji (stro ny
511-538) oraz do dru giej (stro ny 429-483), gdzie bar dzo nam za le ża ło na
uka za niu po stę pu dok try nal ne go w sie dem dzie siąt lat po śmier ci Mi strza
Sen ten cji. Po słu ży li śmy się zaś me to dą bar dziej ana li tycz ną niż w sko ro wi -
dzach te jże Glo sy.93

*    *    *

Stron tych za koń czyć nie mo że my, je śli nie wy ra zi my wdzięcz no ści wo -
bec wszyst kich, któ rzy stu dia mi i pi sma mi swo imi lub in nym spo so bem
pra co wa li nad roz wo jem i po więk sze niem zna jo mo ści XII wie ku, a zwłaszcza
Mi strza Pio tra Lom bar da.94 Po nie waż zaś w po stę pie ro dza ju ludz kie go, by -
śmy po słu ży li się sło wa mi Ja na Dun sa Szko ta, zna jo mość praw dy sta le wzra -
sta, ma my też na dzie ję, że przy szłe stu dia bę dą ku po pra wie te go wy da nia,
by wresz cie na si na stęp cy mo gli dojść do wy da nia do sko nal sze go!

OJ CO WIE WY DAW CY

Qu arac chi, w świę to Mat ki Bo skiej Aniel skiej, 2 sierp nia 1970.
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93 Gdy cho dzi o spis tre ści, czy tel nik za uwa ży, że ty tu ły czy li su ma ria Dys tynk cji spo rzą -
dzo ne są prze wa żnie z ty tu łów Lom bar da (w spi sie roz dzia łów), al bo z je go ru bryk; nie kie -
dy zaś, lecz rza dziej, za czerp nię te są ze sko ro wi dzów Glo sy Alek san dra z Ha les.

94 Tu wy pa da po dzię ko wać Naj prze wie leb niej sze mu Oj cu Opa to wi Eli giu szo wi Dek ke -
ro wi OSB, któ ry ce lem spo rzą dze nia przy pi sów w księ dze pierw szej po bra ter sku udo stęp -
nił nam tekst Au gu sty na De Tri ni ta te, za nim zo stał wy da ny w Cor pus Chri stia no rum
La ti no rum.



I. [149*] SKO RO WIDZ ZNA KÓW I SKRÓ TÓW
uży tych przy wy da niu tek stu

BGPT MA = Be iträge zur Ge schich te der Phi lo so phie und The olo gie des
Mit te lal ters

CCL = Cor pus Chri stia no rum La ti no rum
CSEL = Cor pus Scrip to rum Ec c le sia sti co rum La ti no rum
DS = Den zin ger H., Schönmet zer A. En chi ri dion Sym bo lo rum, wy -

da nie XXXII (1963)
DThC = Dic tion na ire de Théolo gie Ca tho li que
GCS = Grie chi sche Chri stli che Schri ft stel ler
LThK = Le xi kon für The olo gie und Kir che
PG = Pa tro lo giae Cur sus Com ple tus, se ries Gra eca, ed. J.-P. Mi gne.
PL = Pa tro lo giae Cur sus Com ple tus, se ries La ti na, ed. J.-P. Mi gne.
PLS = Pa tro lo giae La ti nae Sup ple men tum.



II. [153*] SKO RO WIDZ BI BLIO TEK I KO DEK SÓW

Amiens, Bi blio te ka Miej ska, ko deks 231 (=A): 132*.
Asyż, Bi blio te ka Miej ska, ko deks 103: 13*.
Avi nion, Bi blio te ka Miej ska, ko deks 290: 135*.
Bam ber ga, Bi blio te ka Pań stwo wa, ko deks Patr. 120: 130*, 135*-136*.
Brug ge, Bi blio te ka Miej ska, ko deks 184 (=B): 132*n.
Bruk se la, Bi blio te ka Kró lew ska, ko deks 1535 (=C): 133*.
Er furt, Bi blio te ka Miej ska, ko deks Am ploniański 180: 136*.
Flo ren cja, Bi blio te ka Na ro do wa, ko deks Conv. soppr. E. 6. 1046: 130*.
Mo na chium, Bi blio te ka Pań stwo wa, ko deks 18109: 133*.
Pa ryż, Bi blio te ka Ar se nału, ko deks 445: 141*.
Pa ryż, Bi blio te ka Ma za ri nich, ko deks lat. 757 (=L): 133*.
Pa ryż, Bi blio te ka Na ro do wa, ko deks lat. 3014 (=N), 3022 (=O), 3029 (=P):

134*. – 11690, 14514: 141*. – 15350: 126*. – 17464 (=R): 134*.
Troy es, Bi blio te ka Miej ska, ko deks 304: 141*. – Ko deks 900 (=T): 125*n,

130*n, 134*.
Va len ce, Bi blio te ka Miej ska, ko deks 186 (=X): 135*.
Wa ty kan, Ko deks Va ti ca nus la ti nus 144 i 695: 140*. – Vat. Lat. 688 (=V):

135*. – Vat. Lat. 691 (=W): 135*.



III. [155*] SKO RO WIDZ PI SAR ZY I MA TE RII

Al bert G. i in ni: La légen de de tro is ma ria ges de sa in te An ne: 140*.
Alek san der z Ha les, przy spo so bił zwy kły tekst Sen ten cji Lom bar da: 117n;

i po dzie lił na Dys tynk cje: 143*n.
An na św., le gen da o jej trzech mę żach: 140*. Ir land czyk bez i mien ny VII -

-VIII w., Ar gu men ty na list do He braj czy ków: 125*.
Au gu styn św., bez po śred nie źró dło Sen ten cji: 119*; In Io an nem trac ta tus

99, n. 10: 134*; trac ta tus 104: 125*.
Bar tło miej z Try den tu, Epi lo gus in S. Fran ci scum: 125*.
Ba zy li św., któ re mu przy pi sy wa no pew ne roz dzia ły Da ma sce na: 121*.
Be da -pseu do, zo bacz Flo rus z Lyonu.
Ber nard z Char tres: 122*.
Blie met zrie der F., Ro bert von Me lun: 137*.
Bloch -Cor net Dio ni zja: 132*.
Bo ute my A. oraz mnich Sa wa lon: 135*.
Bra dy I., The Di stinc tions: 144*; Pe ter Man du ca tor and the Oral Tea-

chings: 127*, 146*; The Ru brics of Pe ter Lom bard’s Sent.: 138.
Bur gun dion, sę dzia w Pi zie, prze ło żył na ła ci nę dzie ło Ja na z Da masz ku,

któ re go ro ku: 124*.
Buy ta ert E., wy daw ca Aba elar di ope ra: 120*; o cza sie prze kła du Bur gun -

dio na: 124*.
Char tu la rium Uni ver si ta tis Pa ri sien sis: 130*.
Chro ni con de La ner cost: 144*.
Con scri be re, co to zna czy: 125*n.
Coy ecque E., Ca ta lo gue... Amiens: 132*.
D’Alver ny Ma ria Te re sa: 132*.
De Ghel linck J., czas uło że nia Sen ten cji: 123*; Le mo uve ment théolo gi que:

123*, 130*; Pier re Lom bard (DThC): 123*, 131*, 142*, 143*n.
De Po or ter A., Les ma nu scrits des Sen ten ces: 132*.
Dek kers E., po bra ter sku udo stęp nił tekst De Tri ni ta te św. Au gu sty na: 148*.
De kret Gra cja na, zo bacz Gra cjan.
De li sle L., Le ca bi net de mss.: 135*.
Do ucet V., Pro le go me na sum mae fra tris Ale xan dri: 135*; Ma gi stri Ale -

xan dri glos sa in li brum pri mum: 135*.



Eu ge niusz III Pa pież: list do Hen ry ka bi sku pa Be au va is (1152): 123*; ka zał
prze ło żyć dzie ło Da ma sce na na ła ci nę: 124*.

Fi lip Kanc lerz i sto so wa nie Dys tynk cji: 143*n.
Fi scher H., Ka ta log... Bam berg: 131*.
Flo rus z Lyonu, źró dło Lom bar da: 118*n.
Ful gen cjusz z Ru spe, De fi de ad Pe trum: 119*.
Gan dulf z Bo lo nii i ru bry ki Mi strza: 140*.
Gar nier J., Ca ta lo gue... Amiens: 132*.
Ger hoh, pre po zyt w Re ichers berg, prze ciw sta wia Da ma sce na: 121*.
Glos sa do Sen ten cji, nie gdyś przy pi sy wa na Pio tro wi z Po itiers, zo bacz Piotr

z Po itiers (pseu do).
Glos sa or di na ria ja ko źró dło Lom bar da: 119*.
Grab mann M., Die Ge schich te der scho la sti schen Me tho de: 131*, 141*.
Gra cjan, mistrz w Bo lo nii, je go De kret wśród źró deł Lom bar da: 120; kie dy

je go dzie ło do szło do Pa ry ża: 121*.
Guérard M., Car tu la ire de l’Égli se No tre -Da me: 130*.
Gu il le met te A., La légen de... S. An ne: 140*.
Häring N. M., The Elo gium ad Ale xan drum Pa pam III: 120*, 128*.
Hen ryk z Gan da wy, Qu odli be tum X, qu aestio 5: 125*n.
Hen ryk, bi skup Be au va is (1152): 123*.
Hen ryk, hra bia Kam pa nii: 140*.
Her bert z Bo se ham, mistrz, uczeń Lom bar da, świa dec twa o ży ciu Lom bar -

da: 128*; o ru bry kach Mi strza: 140*.
Hi la ry św., czczo ny przez Lom bar da po kon sy sto rzu w Re ims: 121*n; De

Sy no dis: 141*.
Hödl L., Neue Na chrich ten: 126*.
Horst U., Be iträge zum Ein fluss Aba elards: 137*.
Hu go ze Świę te go Wik to ra, mistrz, ka no nik re gu lar ny, De Sa cra men tis

wśród pierw szo rzęd nych źró deł Sen ten cji: 119*.
Hu go, dzie kan w Brug gii (oko ło 1187): 132*.
In sti tut de re cher che et d’hi sto ire des te xtes: 132*.
Ir land czy cy, prze pi sy wa cze w Pa ry żu XIII w.: 130*.
Iwo z Char tres star szy, wśród źró deł Lom bar da: 120*.
Jan Da ma sceń ski św., De fi de or tho do xa, kie dy po wstał prze kład Bur gun -

dio na: 124*; źró dło Sen ten cji: 121*.
Jan z Korn wa lii, słu chacz Lom bar da, au tor Elo gium: 119*; słu chał dru gie -

go czy ta nia Sen ten cji: 141*; świa dec two o wkła dzie Abe lar da do na uki
Lom bar da: 120*; o Lom bar dzie dys ku tu ją cym w szko łach: 127*n.

Jan z Sa lis bu ry przy ta cza sło wa Ber nar da Korn wa lij skie go: 122*.
Ju lian z To le do: Pro gno sti con, źró dło Sen ten cji: 122*.
Kle in sch midt B., Die he ili ge An na: 140*.
Kon sy storz w Re ims (1148), wpływ na Sen ten cje: 121*.
Ko ściół  św. Mar ci na “a Cam pis”, prze orat Pa ry ski: 133*.
Ko ściół św. Pio tra „iu xta Cel men tum” nor ber ta nów: 132.
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Land graf A. M., In tro duc tion a la hi sto ria: 130*; No tes de cri ti que te xtu -
el le: 127*, 142*; Phi lo lo gi sches zur Frühscho la stik: 127*.

Le Bras G., Pier re Lom bard, prin ce du dro it ca no ni que: 120*.
Lu scom be D. E., The Scho ol of Pe ter Aba elard: 120*.
Ma ri chal R., Ca ta lo gue des ma nu scrits: 126*.
Mar tin R. M., ed. Oeu vres de Ro bert de Me lun: 137*.
Me ta mor pho sis Go liae: 122*n.
Mi chał Ir land czyk, prze pi sy wacz Pa ry ski: 130*; ru bry ki Lom bar da: 141*.
Mi nia tu ry w ko dek sach Troy es i Bam berg: 131*; Sa wa lo na: 135*.
Mo rel -Pay en L., Les plus be aux mss: 131*.
Oj co wie wy daw cy, za gad nie nie ru bryk: 138*; przy pi sy mar gi nal ne: 142*.
Oli ger L., Se rva san to da Fa en za: 130*.
Opac two B.-Ma riae -Ka ro li lo ci: 133*.
Opac two S.-Amand -en -Pevèle: 135*.
Opac two S.-Ma riae in Par co (Lo wa nium): 133*.
Opac two S.-Ma riae -Ter Do est: 132*.
Opac two Te gern see: 133*.
Ory gi nał, co ozna cza: 129*n.
Ott L., Unter su chun gen zur the olo gi schen Brie fli te ra tur: 118*.
Pa rent J. M., La Légen de... S. An ne: 140*.
Pa ry scy prze pi sy wa cze z Ir lan dii: 130*.
Pel ster F., re cen zo wał dru gie wy da nie Sen ten cji (1916): 131*, 133*, 137*;

o cza sie ich uło że nia: 123*; do mnie ma ny ory gi nał: 130*.
Pel zer A., Co di ces Va ti ca ni la ti ni: 62*, 135*.
Piotr Abe lard, au tor The olo gia Scho la rium: 125*; no we wy da nie dzieł:

120*; Com men ta rius in Epi sto lam ad Ro ma nos nie za li cza się do źró -
deł Lom bar da: 120*; źró dło Sen ten cji: 119*n.

Piotr dzie kan: 127*, zo bacz Piotr Po że racz (Man du ca tor).
Piotr Lom bard, Mistrz, bi skup Pa ry ża: 133*; co wy kła dał: 124*n; czy miał

wy bór z De Tri ni ta te św. Au gu sty na: 119*; wy świę co ny na ka pła na oko -
ło 1154 ro ku: 124*; da to wa nie dru giej wer sji Glo sy na Li sty św. Paw ła:
124*-129*; Czte ry Księ gi Sen ten cji: 117*-136*; au to graf 129*n; ko dek -
sy: 130*-136*; da to wa nie: 122*-129*; dwu krot ny od czyt w szko le:
127*nn; źró dła: 118*-122*, 143*, 146*; ru bry ki po cho dzą od Mi strza:
138*-141*, 147*; je go są do dat ki: 141*nn; skąd po dział na Dys tynk cje:
143*n; wy da nie 1882-1889: 138*, 142*; ni niej sze wy da nie: 136*-148*.

Piotr Po że racz (Man du ca tor), dzie kan Troy es, dzie kan Piotr: 127*; słu chał
dru gie go czy ta nia Sen ten cji: 141*; je go świa dec two o Księ gach Sen ten -
cji: 146*; o ru bry kach: 140*.

Piotr z Be au va is, mistrz: 123*.
Piotr z Po itiers (pseu do), Glo sa (Sum ma di vi nae pa gi nae) do Sen ten cji Lom-

bar da: 126*n; ko dek sy: 139*; świa dec twa o Księ gach Sen ten cji: 146*; o ru -
bry kach Mi strza: 139*n; o przy pi sach i do dat kach Lom bar da: 141*n.

Pra epo si ti nus z Kre mo ny, o dwu „wy da niach” Sen ten cji: 126*, 142*.
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Ro bert z Me lun, mistrz, umie ścił spis roz dzia łów na po cząt ku swej Su my:
137*; ata ku je Lom bar da: 137*.

Ru bry ki, na mar gi ne sach św. Be dy: 140*; u Lom bar da czym są: 138*; je go
rę ką wpro wa dzo ne: 138*-141*, we dług Her ber ta de Bo seham: 140*;
Ojco wie wy daw cy uzna li za póź niej sze: 138*.

Ry szard Kna pwell, mistrz: 125*n.
Sa ma ran C., Ca ta lo gue de mss... por tans des in di ca tions de da te, de lieu

ou de co pi ste: 126*.
Sa wa lon, mnich św. Aman da, mi nia tu rzy sta: 135*, 141*.
Se gard, mnich św. Aman da, prze pi sy wacz: 135*.
Se rva san to de Fa en za OFM, De vir tu ti bus et vi tiis: 130*.
Smal ley B., A Comm. of the He bra ica: 140*.
Stegmüller F.: Re per to rium Com men ta rio rum in Sen ten tias: 129*
Sum ma de bo no, zo bacz Fi lip Kanc lerz.
Sum ma di vi nae pa gi nae, zo bacz Piotr z Po itiers (pseu do).
Sum ma sen ten tia rum, wśród pierw szo rzęd nych źró deł Sen ten cji: 119*.
Teo bald bi skup Pa ry ża, u pro gów apo stol skich (1154): 124*.
To masz z Akwi nu św., In Epi sto lam ad Ga la tas, roz dział 1, czy ta nie 5: 140*.
Van den Eyn de D., Es sai chro no lo gi que: 123*; No uvel les pre ci sions: 123*.
Van den Gheyn J., Ca ta lo gue... Bibl. Roy al de Bel gi que: 133*.
Van den Wyn ga ert A., Iti ne ra rium Wil lel mi de Ru bruc: 118*.
Wal ter, opat Świę te go Wik to ra, a ru bry ki Mi strza: 140*.
Wic ki N., Das Pro gno sti con: 122*.
Wil helm z Ru bruc, za wiózł Sen ten cje na Wschód: 118*. 
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PIOTR LOM BARD

PIERWS ZA I DRUGA 
KSIĘ GA SEN TEN CJI

W opar ciu o wy da nie
Ko le gium Świę te go Bo na wen tu ry AD CLA RAS AQU AS

1971-1981

prze ło żył Bp Ju lian Wojt kow ski

Olsz tyn 2013 





[2] ZNA KI KO DEK SÓW

Ko dek sy Czte rech Ksiąg Sen ten cji

A – Amiens, Bi blio te ka Miej ska, 231 (księ gi III -IV).
B – Bru gia, Bi blio te ka Miej ska 184.
C – Bruk se la, Bi blio te ka Kró lew ska 1535 (11.580).
L – Pa ryż, Bi blio te ka Ma za ri nich, ła ciń ski 757.
M – Mo na chium, Bi blio te ka Pań stwo wa, ła ciń ski (Clm) 18109.
N – Pa ryż, Bi blio te ka Na ro do wa, ła ciń ski 3014.
O – Pa ryż, Bi blio te ka Na ro do wa, ła ciń ski 3022.
P – Pa ryż, Bi blio te ka Na ro do wa, ła ciń ski 3029 (księ gi I -II).
R – Pa ryż, Bi blio te ka Na ro do wa, ła ciń ski 17464.
T – Troy es, Bi blio te ka Miej ska, 900.
V – Wa ty kań ski ła ciń ski 688.
W – Wa ty kań ski ła ciń ski 691.
X – Wa len cja, Bi blio te ka Miej ska, 186.

Glo sa Lom bar da do Li stów św. Paw ła

x – Wa ty kań ski ła ciń ski 144.
z – Wa ty kań ski ła ciń ski 695.

Glo sa pseu do -Pio tra z Po itiers

b – Bam berg, Patr. 128
n – Ne apol, Bi blio te ka Na ro do wa, ła ciń ski VII C 14.
p – Pa ryż, Bi blio te ka Na ro do wa, ła ciń ski 14423.

Glos sa or di na ria in Ge ne sim

v – Wa ty kań ski ła ciń ski 53.





[3] PRO LOG

1. Pra gnąc coś z nę dzy i ubó stwa na sze go z ubo żuch ną1 wrzu cić do skar -
bo ny Pa na, od wa ży li śmy się wstę po wać po stro miź nie, do ko ny wać dzie ła
po nad na sze si ły, po kła da jąc na dzie ję na ukoń cze nie i za pła tę w Sa ma ry ta -
ni nie,2 któ ry da jąc na le cze nie pół ży we go dwa de na ry, przy rzekł, iż od da
wszyst ko wię cej wy da ją ce mu. Ra du je nas szcze rość obie cu ją ce go, lecz prze -
ra ża nie zmier ny wy si łek; przy na gla pra gnie nie po stę pu, lecz prze strze ga
sła bość za prze sta nia, któ rą zwy cię ża gor li wość o dom Bo ży.3

2. Pło nąc nią, usi ło wa li śmy „wia rę4 na szą prze ciw ko błę dom lu dzi cie le -
snych oraz zwie rzę cych” tar cza mi5 wie ży Da wi do wej bro nić, a ra czej umoc -
nio ną uka zać, oraz głę bie ba dań teo lo gicz nych otwo rzyć, a ta kże zna jo mość
sa kra men tów ko ściel nych na mia rę na sze go poj mo wa nia prze ka zać; „nie6

mo gąc oprzeć się ży cze niom bra ci stu diu ją cych, bła ga ją cych nas, by ich
chwa leb nym w Chry stu sie wy sił kom słu żyć ję zy kiem i pió rem: któ ry mi to
pa ro kon ny mi za przę ga mi po wo zi w  nas mi łość Chry stu sa”. 

3. Chociaż wiemy, że „wszel ka7 mo wa ludz kiej wy po wie dzi za wsze pod -
le ga ła prze krę to wi i sprzecz no ści współ za wod ni ków. Bo przy roz bie żnych
po ru sze niach wo li, roz bie żna sta je się też myśl du cha, by sko ro każde po -
wie dze nie do sko na łe jest dzię ki praw dzie, jed nak kie dy coś in ne go innym
al bo wy da je się al bo po do ba, praw dzie nie zro zu mia nej lub uraża jącej 
błąd nie zbo żno ści sprze ci wił się a za wiść wo li roz brzmia ła. Ją8 bóg świa ta
te go dzia ła w tych sy nach nie do wiar stwa, któ rzy nie pod da ją woli ro zu -
mo wi, ani nie przy kła da ją sta rań do na uki, lecz usi łu ją przy sto so wać sło wa
mą dro ści do te go co wy śni li; idąc nie za praw dą lecz za upodo baniem. Nie -
go dzi wa wo la po bu dza ich nie do zro zu mie nia praw dy, lecz do obro ny
upodo bań: nie pra gną być na ucze ni praw dy, lecz od niej ku ba śniom 

1 O niej Mk 12,42-43 i Łk 21,1-2.
2 O nim Łk 10,33-35.
3 Ps 68,10 oraz J 2,17: Żar li wość do mu Twe go po że ra mnie.
4 Au gu styn, De Tri ni ta te, III wstęp, n. 1 (PL 42,867n; CCL 50,127; zo bacz 1 Kor 2,14:

Czło wiek cie le sny nie poj mu je itd.
5 Pnp 4,4: Ja ko wie ża Da wi do wa... ty siąc tarcz wi si na niej.
6 Au gu styn, ta mże (PL 42,869; CCL 50,127).
7 Hi la ry, De Tri ni ta te, X, 1-2 (PL 10,344n).
8 2 Kor 4,4; Ef 2,2.



[4] zwra ca ją uszy.9 Ich za wo dem jest bar dziej po szu ki wa nie te go, co się
po do ba, niż pra gnie nie te go, cze go po win no się uczyć. Ma ją po zór mą dro -
ści w za bo bo nach,10 bo za bra kiem wia ry idzie kłam li wa ob łu da,11 by przy -
naj mniej w sło wach by ła po bo żność, któ rą su mie nie utra ci ło; a tę uda ną
po bo żność wszel kim kłam stwem słów czy nią bez bo żną, usi łu jąc fał szy wy -
mi za sa da mi dok try ny ze psuć świę tość wia ry, świerz be m12 uszu za ra ża jąc
in nych pod no wym do gma tem swe go pra gnie nia. Sta ra jąc się o spór, walczą
z praw dą bez przy mie rza. Bo wiem mię dzy twier dze niem praw dy a obro ną
upodo ba nia jest za żar ta wal ka, gdy i praw da się trzy ma i wo la błę du się
bro ni.”

4. Chcąc więc ich oraz Bo gu nie na wist ne zgro ma dze nie 13 oba lić i usta
za tkać, by nie mo gły ja du nie go dzi wo ści na in nych wy le wać, a na świecz -
niku 14 wznieść świa tło praw dy, a u ło ży li śmy dzię ki Bo gu w wiel kim mo zo le
i po cie tom ze świa dectw praw dy usta lo nych na wie ki,15 po dzie lo ny na cztery
księ gi. Znaj dziesz w nim przy kła dy i na ukę przod ków. W nim przez szczere
wy zna nie wia ry Pań skiej ujaw ni li śmy pod stęp żmi jo wej dok try ny, obej mu -
jąc do stęp do do wo dze nia praw dy, nie włą cze ni w za gro że nie nie zbo żnego
wy zna nia, sto su jąc wła ści wy mię dzy oboj giem umiar. Gdzie zaś głos nasz
sła bo za brzmiał, nie od szedł od oj cow skich gra ni ca.16

5. ”Nie 17 po wi nien prze to ten trud wy dać się zby tecz ny ko muś opie sza -
łe mu al bo uczo ne mu, po nie waż wie lu pra co wi tym i wie lu nie uczo nym,
wśród nich ta kże i mnie, jest ko niecz ny”, azwięź le ze sta wia jąc zda nia Ojców,
z przy to cze niem ich świa dectw, by szu ka ją cy nie mu siał prze wra cać wie lu
ksiąg, bo krót ki zbiór po da je mu to, cze go szu ka, bez tru dua. W tym zaś
trak ta cie „pra gnę 18 nie tyl ko po bo żne go czy tel ni ka, lecz ta kże wol ne go
popraw cy, zwłasz cza gdzie roz trzą sa ne jest głę bo kie za gad nie nie praw dy;
oby ona mia ła ty lu zna laz ców, ilu ma sprze ci wia ją cych!” 

By zaś to, cze go się szu ka, ła twiej wy bie gło na spo tka nie, umie ści li śmy
na po cząt ku ty tu ły, któ ry mi wy ró żnio ne są roz dzia ły po szcze gól nych ksiąg.

KO NIEC PRO LO GU.
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9 2 Tm 4,4: I od praw dy słuch od wró cą, a zwró cą się ku ba śniom.
10 Kol 2,23.
11 1 Tm 4,1-2.
12 2 Tm 4,3.
13 Ps 25,5: Mia łem w nie na wi ści zbór zło śli wych.
14 Mt 5,15.
a -a Zo bacz Ju lian z To le do, Pro gno sti con, wstęp (PL 96,456 C -D, 457 A -B).
15 Ps 118,152 Od po cząt ku po zna łem świa dec twa two je, że na wie ki utwier dzi łeś je.
16 Zo bacz Prz 22,28.
17 Au gu styn, De Tri ni ta te, III, wstęp, n. 1 (PL 42,869; CCL 50,127).
18 Ta mże, n. 2 (PL 42,869; CCL 50,128).



[5] ROZ DZIA ŁY PIERW SZEJ KSIĘ GI

[DYS TYNK CJA I]

Roz dział 1. Wszel ka na uka jest o rze czach lub o zna kach.
Roz dział 2. O rze czach z któ rych na le ży ko rzy stać lub ich uży wać oraz 

o tych, któ rzy ko rzy sta ją lub uży wa ją
Roz dział 3. Co to jest ko rzy stać lub uży wać.

[DYS TYNK CJA II]

Roz dział 4 (1). O trój cy i jed no ści.
Roz dział 5 (2). Ja ki był za miar pi szą cych o Trój cy.
Roz dział 6 (3). Ja ki po rzą dek na le ży za cho wać gdy mo wa o Trój cy.
Roz dział 7 (4). O świa dec twach Sta re go Przy mie rza, któ re ob ja śnia ją

tajem ni cę Trój cy.
Roz dział 8 (5). O świa dec twach No we go Przy mie rza do ty czą cych te go

sa me go.

[DYS TYNK CJA III]

Roz dział 9 (1). O po zna niu Stwór cy przez stwo rze nia, w któ rych wi doczny
jest ślad Trój cy.

Roz dział 10 (2). O ob ra zie i po do bień stwie Trój cy w du szy ludz kiej.
Roz dział 11 (3). O po do bień stwie trój cy stwa rza ją cej i stwo rzo nej.
Roz dział 12 (4). O jed no ści Trój cy.

[DYS TYNK CJA IV]

Roz dział 13 (1). Czy Bóg Oj ciec zro dził sie bie Bo ga.
Roz dział 14 (2). Czy trój ca orze ka na jest o jed nym Bo gu, jak je den Bóg

o trzech oso bach.

[DYS TYNK CJA V]

Roz dział 15 (1). Czy isto ta Bo ża zro dzi ła Sy na lub zo sta ła zro dzo na przez
Oj ca, al bo z niej zro dził się Syn, al bo po cho dzi Duch Świę ty.

[6] Roz dział 16 (2). Że Syn Bo ży nie jest z ni co ści, lecz z cze goś, jed nak
nie z ma te rii, tak i Duch Świę ty.

Roz dział 17 (3). Dla cze go Sło wo Oj ca na zy wa się sy nem na tu ry.



[DYS TYNK CJA VI]

Roz dział 18 (1). Czy Oj ciec zro dził Sy na do bro wol nie czy z ko niecz ności
oraz czy Bóg jest chcą cy czy nie chcą cy.

[DYS TYNK CJA VII]

Roz dział 19 (1). Czy Oj ciec mógł czy chciał zro dzić Sy na.
Roz dział 20 (2). Czy móc zro dzić Sy na jest ja kąś mo żno ścią w Oj cu,

której nie ma w Sy nu.

[DYS TYNK CJA VIII]

Roz dział 21 (1). O praw dzi wo ści i wła ści wo ści isto ty Bo żej.
Roz dział 22 (2). O jej nie zmien no ści.
Roz dział 23 (3). O jej pro sto cie.
Roz dział 24 (4). O stwo rze niu cie le snym i du cho wym, w ja ki spo sób jest

mno gie, a nie pro ste.
Roz dział 25 (5). Że Bóg cho ciaż jest pro sty, jed nak wie lo ra ko na zy wany.
Roz dział 26 (6). Że pro sto ta Bo ża nie pod le ga żad nej ka te go rii.
Roz dział 27 (7). Że Bóg nie słusz nie zwa ny jest sub stan cją.
Roz dział 28 (8). Że w Bo gu nie ma ni cze go, co by nie by ło Bo giem.

[DYS TYNK CJA IX]

Roz dział 29 (1). O ró żni cy trzech osób.
Roz dział 30 (2). O współ wiecz no ści Oj ca i Sy na.
Roz dział 31 (3). O nie wy po wie dzia nym i nie po ję tym spo so bie ro dze nia.
Roz dział 32 (4). Czy na le ży mó wić „Syn za wsze się ro dzi” al bo „za wsze jest

zro dzo ny”.
Roz dział 33 (5). O za rzu tach błęd no wier ców usi łu ją cych do wo dzić, że

Syn nie jest współ wiecz ny Oj cu.

[7] [DYS TYNK CJA X] 

Roz dział 34 (1). O Du chu Świę tym: że mi ło ścią Oj ca i Sy na jest i słusz -
nie się na zy wa, po nie waż w Trój cy jest mi ło ścią, któ rą jest Trój ca; tak jak
Sło wo słusz nie na zy wa się mą dro ścią, a jed nak ca ła Trój ca mą dro ścią się
na zy wa.

Roz dział 35 (2). Że te sa me na zwy bra ne są ja ko wła sne i po wszech ne.
Roz dział 36 (3). Że Duch Świę ty, jak Oj cu i Sy no wi jest wspól ny, tak nazwę

wspól ną ma wła sną.

[DYS TYNK CJA XI]

Roz dział 37 (1). Że Duch Świę ty po cho dzi od Oj ca i Sy na; Gre cy przeczą,
że po cho dzi od Sy na.

Roz dział 38 (2). O zgod no ści Ła cin ni ków i Gre ków w zna cze niu a ró ż-
ni cy w sło wach.
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[DYS TYNK CJA XII]

Roz dział 39 (1). Czy Duch Świę ty wła ści wiej al bo peł niej po cho dzi od
Oj ca niż od Sy na.

Roz dział 40 (2). Że mó wi się, iż Duch Świę ty głów nie i wła ści wie po cho -
dzi od Oj ca.

[DYS TYNK CJA XIII]

Roz dział 41 (1). Dla cze go Duch Świę ty, cho ciaż jest z sub stan cji Oj ca,
nie jest zwa ny zro dzo ny, lecz tyl ko po cho dzą cy.

Roz dział 42 (2). Dla cze go mó wi się, że Syn po cho dzi, sko ro nie mó wi
się, że Duch Świę ty się ro dzi.

Roz dział 43 (3). Że śmier tel nik nie mo że roz ró żnić mię dzy zro dze niem
Sy na a po cho dze niem Du cha Świę te go.

Roz dział 44 (4). Czy Duch Świę ty po wi nien być zwa ny nie zro dzo ny, po -
nie waż nie jest zro dzo ny.

[DYS TYNK CJA XIV]

Roz dział 45 (1). O po dwój nym po cho dze niu Du cha Świę te go, cza so -
wym i wiecz nym.

[8] Roz dział 46 (2). Że nie tyl ko da ry Du cha Świę te go, lecz ta kże sam
Bóg Duch Świę ty da wa ny jest lu dziom i po sy ła ny.

Roz dział 47 (3). Czy świę ci mę żo wie mo gą da wać Du cha Świę te go.

[DYS TYNK CJA XV]

Roz dział 48 (1). Że Duch Świę ty da wa ny jest przez sie bie sa me go a Syn
przez sie bie sa me go jest po sy ła ny.

Roz dział 49 (2). Jak na le ży poj mo wać po sła nie ich obu.
Roz dział 50 (3). Że przez Du cha Świę te go ta kże Syn jest po sła ny.
Roz dział 51 (4). Że Syn też jest da ny przez sie bie sa me go.
Roz dział 52 (5). W ja ki spo sób na le ży ro zu mieć „sam od sie bie nie przy -

sze dłem”.
Roz dział 53 (6). Czy raz tyl ko Syn zo stał po sła ny, czy czę sto.
Roz dział 54 (7). O dwu spo so bach po sła nia Sy na.
Roz dział 55 (8). Że we dług jed ne go spo so bu zo stał po sła ny raz, we dług

dru gie go czę sto; i we dług jed ne go spo so bu mó wi się, że zo stał po sła ny na
świat, a we dług dru gie go nie.

Roz dział 56 (9). Dla cze go Oj ciec nie na zy wa się po sła ny.
Roz dział 57 (10). Że Syn i Duch Świę ty nie są jak gdy by mniej si, po nie -

waż po sła ni.

[DYS TYNK CJA XVI]

Roz dział 58 (1). O po sła niu Du cha Świę te go, któ re do ko nu je się dwoma
spo so ba mi: wi dzial nie i nie wi dzial nie.
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Roz dział 59 (2). Że Syn ja ko czło wiek jest mniej szy nie tyl ko od Oj ca,
lecz ta kże od Du cha Świę te go.

[DYS TYNK CJA XVII]

Roz dział 60 (1). Że Duch Świę ty jest mi ło ścią, któ rą mi łu je my Bo ga 
i bliź nie go.

Roz dział 61 (2). Że mi łość brat nia jest Bo giem, ani Oj cem lub Sy nem,
lecz tyl ko Du chem Świę tym.

Roz dział 62 (3). Że nie zo sta ło po wie dzia ne przy czy no wo: „Bóg jest mi -
ło ścią”, jak: „Ty je steś cier pli wo ścią mo ją i na dzie ją mo ją”.

Roz dział 63 (4). W ja ki spo sób Duch Świę ty jest nam po sy ła ny lub dawany.
[9] Roz dział 64 (5). Czy Duch Świę ty wzma ga się w czło wie ku, al bo

mniej i bar dziej jest po sia da ny lub da wa ny, i czy da wa ny jest ma ją ce mu i nie
ma ją ce mu.

Roz dział 65 (6). Że nie któ rzy mó wią, iż mi łość Bo ga i bliź nie go nie jest
Du chem Świę tym.

[DYS TYNK CJA XVIII]

Roz dział 66 (1). Czy na le ży zgo dzić się, że przez dar da wa ne są da ry.
Roz dział 67 (2). Czy Duch Świę ty na tej sa mej za sa dzie zwa ny jest darem,

na któ rej da ny lub da ro wa ny.
Roz dział 68 (3). Że jak Syn ro dząc się przy jął nie tyl ko że jest Sy nem,

lecz ta kże isto tą, tak Duch Świę ty po cho dząc przy jął nie tyl ko że jest darem,
lecz ta kże isto tą.

Roz dział 69 (4). Że Duch Świę ty zwa ny jest da rem i da ro wa nym we dług
dwóch wy żej wy mie nio nych spo so bów po cho dze nia: że na ile jest da rem
od no si się do Oj ca; a na ile jest da ny, do te go któ ry dał i do tych któ rym
jest da wa ny.

Roz dział 70 (5). Czy Syn, sko ro jest nam da ny, mo że być zwa ny „nasz”,
jak Duch Świę ty.

Roz dział 71 (6). Czy Duch Świę ty od no si się do sa me go sie bie.

[DYS TYNK CJA XIX]

Roz dział 72 (1). O rów no ści trzech osób.
Roz dział 73 (2). Że wiecz ność i wiel kość i moc w Bo gu sta no wią jed no,

cho ciaż wy da ją się ró żne.
Roz dział 74 (3) Że jed na oso ba nie prze kra cza wiel ko ścią in nej, po nie -

waż jed na oso ba nie jest więk sza niż in na, ani dwie nie są czymś więk szym
niż jed na, ani trzy niż dwie lub jed na.

Roz dział 75 (4). Ja kim spo so bem mó wi się, że Oj ciec jest w Sy nu a Syn
w Oj cu i Duch Świę ty w obu.

Roz dział 76 (5). Że żad na oso ba nie jest czę ścią w Trój cy.
Roz dział 77 (6). Dla cze go trzy oso by zwa ne są  jak naj bar dziej jed no -

ścią.
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Roz dział 78 (7). Gdy mó wi my, że trzy oso by są jed ną isto tą, orze ka my
nie ja ko ro dzaj o ga tun kach, ani ja ko ga tu nek o osob ni kach, po nie waż
istota nie jest ro dza jem a oso ba ga tun kiem, lub isto ta ga tun kiem a oso by
osob ni ka mi.

[10] Roz dział 79 (8). Że nie we dług przy czy ny ma te rial nej trzy oso by
zwa ne są jed ną isto tą.

Roz dział 80 (9). I nie tak trzy oso by zwa ne są jed ną isto tą, jak trzech ludzi
jed nej na tu ry.

Roz dział 81 (10). Czy trzy oso by ró żnią się licz bą, któ re ró żnią się wła -
sno ścia mi.

Roz dział 82 (11). Dla cze go trzy oso by ra zem nie są czymś wię cej niż jedna.
Roz dział 83 (12). Że Bo ga nie na le ży na zy wać po trój nym, lecz tro istym.

[DYS TYNK CJA XX]

Roz dział 84 (1). Że jed na oso ba mo cą nie prze kra cza dru giej.
Roz dział 85 (2). Że Syn mo że nie mniej niż Oj ciec.
Roz dział 86 (3). O błęd no wier czych za rzu tach prze ciw ko te mu i ka tolic -

kich od po wie dziach.

[DYS TYNK CJA XXI]

Roz dział 87 (1). Jak mo żna mó wić „sam Oj ciec” lub „sam Syn” lub „sam
Duch Świę ty”, sko ro są nie roz łącz ni.

Roz dział 88 (2). Czy po win no się mó wić „sam Oj ciec jest Bo giem” lub
„sam Syn jest Bo giem” lub „sam Duch Świę ty jest Bo giem”, czy „Oj ciec jest
sam Bo giem”, „Syn jest sam Bo giem”, Duch Świę ty jest sam Bo giem”.

Roz dział 89 (3). W ja ki spo sób mó wi się „Trój ca jest sa mym Bo giem”,
sko ro jest ona z du cha mi i świę ty mi du sza mi.

[DYS TYNK CJA XXII]

Roz dział 90 (1). O ró żni cy nazw, któ ry mi po słu gu je my się mó wiąc o Bogu.
Roz dział 91 (2). O tym co Bo gu przy pa da cza so wo i orze ka się od nośnie.
Roz dział 92 (3). O na zwie ”Trój ca”.
Roz dział 93 (4). O tym co Bo gu przy pa da cza so wo a nie orze ka się od -

no śnie.
Roz dział 94 (5). O tym co do ty czy ści śle po szcze gól nych osób i o tym co

ozna cza jed ność isto ty.

[11] [DYS TYNK CJA XXIII]

Roz dział 95 (1). O na zwie „oso ba”: że orze ka na jest we dług sub stan cji,
w su mie bra na nie po je dyn czo, lecz mno go.

Roz dział 96 (2). Z ja kiej ko niecz no ści Ła cin ni cy mó wią „trzy oso by” 
a Gre cy „trzy hi po sta zy lub sub stan cje”.

Roz dział 97 (3). Dla cze go nie mó wi my, że Oj ciec i Syn i Duch Świę ty są
trze ma Bo ga mi, jak trze ma oso ba mi.
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Roz dział 98 (4). Dla cze go nie mó wi my „trzy isto ty” jak „trzy oso by”.
Roz dział 99 (5). Że w Trój cy nie ma roz ma ito ści lub po je dyn czo ści lub

sa mot no ści, lecz jed ność i trój ca, i ró żni ca i to żsa mość.
Roz dział 100 (6). Że nie na le ży mó wić, iż Bóg jest mno gi.

[DYS TYNK CJA XXIV]

Roz dział 101 (1). Co zna czą na zwy: je den, dwaj lub dwie, trzy, tro ja ki
lub trój ca, wie le lub wie lość, ró żni ca lub ró żne, gdy uży wa my ich mó wiąc
o Bo gu.

[DYS TYNK CJA XXV]

Roz dział 102 (1). Co ozna cza się na zwą „oso ba” w licz bie mno giej, gdy
mia no wi cie mó wi się „oso by”.

Roz dział 103 (2). O tro ja kim zna cze niu na zwy „oso ba” w Trój cy.
Roz dział 104 (3). W ja kim zna cze niu mó wi się in na oso ba Oj ca a in na

Sy na, lub in ny w oso bie Oj ciec, in ny Syn.

[DYS TYNK CJA XXVI]

Roz dział 105 (1). O na zwie „hy po sta sis”.
Roz dział 106 (2). O wła sno ściach osób oraz o ich na zwach od nie sie -

niowych.
Roz dział 107 (3). Że nie wszyst ko orze ka się o Bo gu we dług sub stan cji:

nie któ re bo wiem we dług od nie sie nia, ni cze go jed nak przy pa dło ścio wo.
[12] Roz dział 108 (4). Dla cze go mó wi się, że wła sno ścią Jed no ro dzo -

ne go jest być Sy nem Bo ga, sko ro lu dzie ta kże są sy na mi Bo ga.
Roz dział 109 (5). Że czło wiek zwie się sy nem Trój cy a Trój ca oj cem ludzi.
Roz dział 110 (6). Że Duch Świę ty tą sa mą wła sno ścią zwa ny jest

„darem”, któ rą „du chem świę tym”, a obu spo so ba mi w od nie sie niu do Ojca
i Sy na.

Roz dział 111 (7). Czy Oj ciec lub sa ma Trój ca al bo Syn mo gą być na zwani
„du chem świę tym”.

Roz dział 112 (8). Że nie wszyst ko co mó wi się w od nie sie niu, od po wiada
so bie wza jem swy mi wy ra za mi.

[DYS TYNK CJA XXVII]

Roz dział 113 (1). Któ re to są wła sno ści, ja ki mi ró żnią się oso by.
Roz dział 114 (2). Że nie cał kiem tym sa mym jest po wie dzieć: „być oj -

cem” oraz „zro dzić” czy „mieć sy na”.
Roz dział 115 (3). Że wła sno ści okre śla ją hi po sta zy, a nie sub stan cję czyli

na tu rę.
Roz dział 116 (4). O ogól nej za sa dzie te go, co orze ka ne jest o so bie i tego

co w od nie sie niu.
Roz dział 117 (5). Czy „Bóg z Bo ga” i te go ro dza ju mó wi się we dług sub -

stan cji.
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[DYS TYNK CJA XXVIII]

Roz dział 118 (1). Że nie tyl ko trzy są wła sno ści osób.
Roz dział 119 (2). Czy sam Oj ciec po wi nien być zwa ny nie -na ro dzo ny

lub nie -syn, tak jak zwa ny jest nie zro dzo ny.
Roz dział 120 (3). O wła sno ści, któ rą ozna cza nie zro dzo ny.
Roz dział 121 (4). Od po wiedź Am bro że go o nie zro dzo nym prze ciw ko

Aria nom.
Roz dział 122 (5). Czy ró żne jest być Oj cem i być Sy nem.
Roz dział 123 (6). Czy mą drość zwie się zro dzo na we dług od nie sie nia

czy we dług sub stan cji.
Roz dział 124 (7). O ob ra zie.

[13] [DYS TYNK CJA XXIX]

Roz dział 125 (1). O za sa dzie.
Roz dział 126 (2). Że od wiecz no ści za sa dą jest Oj ciec i Syn, ale nie Duch

Świę ty.
Roz dział 127 (3). W ja ki spo sób Oj ciec jest za sa dą Sy na, a on i Syn Ducha

Świę te go.
Roz dział 128 (4). Czy Oj ciec i Syn są za sa dą Du cha Świę te go w tym

samym zna cze niu.

[DYS TYNK CJA XXX]

Roz dział 129 (1). O tym co orze ka ne jest o Bo gu cza so wo i w od nie sieniu,
we dług przy pa dło ści, któ ra przy pa da nie Bo gu, lecz stwo rze niom.

Roz dział 130 (2). Czy Duch Świę ty na zy wa się da ny lub da ro wa ny w odnie-
sie niu do sie bie, sko ro da wa ny jest przez sie bie.

DYS TYNK CJA XXXI]

Roz dział 131 (1). Czy Syn na zy wa ny jest rów ny, czy po dob ny Oj cu
według sub stan cji.

Roz dział 132 (2). O zda niu Świę te go Hi la re go, któ rym uka zu je wła sności
w Trój cy osób.

Roz dział 133 (3). Dla cze go Oj cu przy pi su je się jed ność.
Roz dział 134 (4). Dla cze go o Oj cu i Sy nu mó wi się „jed no” lub „je den

Bóg”, a nie ”je den”.
Roz dział 135 (5). Dla cze go mó wi się, że rów ność jest w Sy nu.
Roz dział 136 (6). Dla cze go mó wi się, że w Du chu Świę tym jest zgo da

lub zwią zek obu.

[DYS TYNK CJA XXXII]

Roz dział 137 (1). Czy Oj ciec lub Syn mi łu je tą mi ło ścią, któ ra od obu
po cho dzi, to jest Du chem Świę tym.

Roz dział 138 (2). Czy Oj ciec jest mą dry Mą dro ścią, któ rą zro dził.
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Roz dział 139 (3). Czy Syn jest mą dry so bą sa mym lub przez sa me go 
sie bie.

[14] Roz dział 140 (4). Czy jed na tyl ko jest mą drość Oj ca.
Roz dział 141 (5). Jak w Trój cy jest mi łość, któ rą jest Trój ca, a jed nak

Duch Świę ty jest mi ło ścią, któ ra nie jest Trój cą, i nie ma stąd dwu mi ło ści,
tak i z mą dro ścią.

Roz dział 142 (6). Dla cze go Oj ciec nie na zy wa się mą dry mą dro ścią zro -
dzo ną, jak na zy wa się mi łu ją cy mi ło ścią, któ ra od nie go po cho dzi.

[DYS TYNK CJA XXXIII]

Roz dział 143 (1). Czy wła sno ści osób są sa my mi oso ba mi lub isto tą
(usia) Bo żą.

Roz dział 144 (2). Jak wła sno ści mo gą być w na tu rze Bo ga a jej nie okre -
śla ją.

[DYS TYNK CJA XXXIV]

Roz dział 145 (1). O sło wach Hi la re go, któ ry mi we dług poj mo wa nia
prze wrot nych, zda je się mó wić, że Bo ska na tu ra i rzecz na tu ry nie są tym
sa mym, i nie tym sa mym jest Bóg i to, co jest Bo ga.

Roz dział 146 (2). Czy tak mo żna mó wić „je den Bóg trzech osób” jak
mówi się „jed na isto ta trzech osób” oraz „trzy oso by jed ne go Bo ga” jak „trzy
oso by jed nej isto ty”.

Roz dział 147 (3). Że moc, mą drość, do broć w Pi śmie Świę tym ró żnie
cza sem do osób się od no szą.

Roz dział 148 (4). Dla cze go Oj cu przy pi su je się moc, Sy no wi mą drość,
Du cho wi Świę te mu do broć, gdy jed na jest moc, mą drość, do broć trzech
osób.

Roz dział 149 (5). O tej na zwie „ho mo usion”, gdzie zo sta ła przy ję ta w po -
wa dze i co zna czy.

[DYS TYNK CJA XXXV]

Roz dział 150 (1). O wie dzy, prze wi dy wa niu, opatrz no ści, roz rzą dze niu
i prze zna cze niu Bo żym.

Roz dział 151 (2). O kim jest wie dza uprzed nia lub prze wi dy wa nie 
Bo ga.

Roz dział 152 (3). O kim roz rzą dze nie.
Roz dział 153 (4). O kim prze zna cze nie.
Roz dział 154 (5). O kim opatrz ność.
[15] Roz dział 155 (6). O kim mą drość lub wie dza.
Roz dział 156 (7). Czy mo gło by ist nieć prze wi dy wa nie, roz rzą dze nie 
lub prze zna cze nie Bo że, gdy by nic nie mia ło za ist nieć.
Roz dział 157 (8). Że wie dza Bo ża jest o by tach do cze snych i wiecz nych.
Roz dział 158 (9). W ja ki spo sób mó wi się, że wszyst ko jest w Bo gu i jest

ży ciem w nim.
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[DYS TYNK CJA XXXVI]

Roz dział 159 (1). Czy trze ba mó wić, że wszyst ko ist nie je w Bo żej isto -
cie, tak jak mó wi się, że jest w Bo żym po zna niu lub obec no ści.

Roz dział 160 (2). W ja kim zna cze niu mó wi się, że do bro jest w Bo gu 
a nie zło.

Roz dział 161 (3). Czy tym sa mym jest, że wszyst ko ist nie je od Bo ga 
i przez nie go i w nim.

Roz dział 162 (4). Że wszyst ko ist nie je w ka żdym z Trój cy i przez nie go 
i w nim.

Roz dział 163 (5). Że nie wszyst ko co od Bo ga jest, ta kże z nie go jest.

[DYS TYNK CJA XXXVII]

Roz dział 164 (1). Ja ki mi spo so ba mi mó wi się, że Bóg jest w rze czach.
Roz dział 165 (2). Że Bóg nie miesz ka gdzie kol wiek jest, lecz od wrot nie.
Roz dział 166 (3). Gdzie był Bóg za nim za ist nia ło stwo rze nie.
Roz dział 167 (4). Że Bóg cho ciaż jest istot nie we wszyst kich rze czach,

jed nak nie pla mi się bru da mi rze czy.
Roz dział 168 (5). Cho ciaż Bóg jest wszę dzie i za wsze, to jed nak nie

umiej sco wio ny i nie po ru sza się w miej scu ani cza sie.
Roz dział 169 (6). Ja ki mi spo so ba mi coś na zy wa ne jest umiej sco wio ne

al bo opi sy wal ne.
Roz dział 170 (7). Co to jest ru szać się we dług cza su.
Roz dział 171 (8). Czy du chy stwo rzo ne są umiej sco wio ne i opi sy wal ne.
Roz dział 172 (9). Że Bóg jest wszę dzie bez ru chu miej sco we go.

[DYS TYNK CJA XXXVIII]

Roz dział 173 (1). Czy wie dza lub prze wi dy wa nie Bo że jest przy czy ną
rze czy czy od wrot nie.

Roz dział 174 (2). Czy prze wi dy wa nie Bo że mo że się my lić.

[DYS TYNK CJA XXXIX]

Roz dział 175 (1). Czy wie dza Bo ża mo że się po więk szać lub zmniej szać,
al bo w ja kiś spo sób zmie niać.

[16] Roz dział 176 (2). Czy Bóg mo że coś na no wo lub cza so wo wie -
dzieć, al bo prze wi dy wać.

Roz dział 177 (3). Czy Bóg mo że wie dzieć wię cej niż wie.
Roz dział 178 (4). Że Bóg i za wsze i jed no cze śnie wie wszyst ko.

[DYS TYNK CJA XL]

Roz dział 179 (1). Czy ktoś prze zna czo ny mo że się po tę pić, al bo od rzu -
co ny się zba wić.

Roz dział 180 (2). Co to jest od rzu ce nie Bo że i we dług cze go jest roz pa -
try wa ne, oraz ja ki jest sku tek prze zna cze nia.
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[DYS TYNK CJA XLI]

Roz dział 181 (1). Czy jest ja kaś za słu ga za twar dzia ło ści lub mi ło sier dzia.
Roz dział 182 (2). O ró żnych na to po glą dach lu dzi cie le snych.
Roz dział 183 (3).  Czy to co Bóg raz wie i prze wi du je, za wsze wie i prze -

wi du je i za wsze wie dział by i prze wi dy wał.

[DYS TYNK CJA XLII]

Roz dział 184 (1). O wszech mo cy Bo żej: dla cze go na zy wa ny jest wszech -
mo gą cy, sko ro my wie le mo że my, cze go on nie mo że.

Roz dział 185 (2). W ja ki spo sób mó wi się, że Bóg mo że wszyst ko.
Roz dział 186 (3). Że wszech moc Bo ża roz pa try wa na jest dwo ja ko.

[DYS TYNK CJA XLIII]

Roz dział 187 (1). Zga nie nie tych, któ rzy mó wią, że Bóg ni cze go in ne go
nie mo że, jak tyl ko to cze go chce i co czy ni.

[DYS TYNK CJA XLIV]

Roz dział 188 (1). Czy Bóg mo że coś le piej uczy nić niż czy ni, al bo in nym
lub lep szym spo so bem.

Roz dział 189 (2). Czy Bóg za wsze mo że wszyst ko, co mógł.

[17] [DYS TYNK CJA XLV]

Roz dział 190 (1). O wo li Bo ga, któ ra jest isto tą Bo ga i o jej zna kach.
Roz dział 191 (2). Że cho ciaż tym sa mym jest dla Bo ga chcieć i być,

jednak nie mo żna po wie dzieć, że Bóg jest wszyst kim, cze go chce.
Roz dział 192 (3). O poj mo wa niu tych wy ra żeń: Bóg wie lub Bóg chce,

Bóg wszyst ko wie lub cze goś chce.
Roz dział 193 (4). Że nie skoń cze nie do bra wo la Bo ga jest przy czy ną

wszyst kie go, co na tu ral nie ist nie je. Jej przy czy ny nie na le ży szu kać, po nieważ
jest pierw szą i naj wy ższą przy czy ną wszyst kie go.

Roz dział 194 (5). Na ile spo so bów poj mu je się wo lę Bo ga.
Roz dział 195 (6). Że na kaz, za kaz, po zwo le nie, ra da, dzia ła nie, są nie -

kie dy poj mo wa ne pod na zwą wo li.
Roz dział 196 (7). Czy Bóg chce, by wszy scy ro bi li co na ka zu je, lub nie

ro bi li cze go za ka zu je.

[DYS TYNK CJA XLVI]

Roz dział 197 (1). Że wo la Bo ga, któ rą sam jest, w ni czym nie mo że być
znie sio na.

Roz dział 198 (2). Jak na le ży ro zu mieć to: Chcia łem zgro ma dzić dzie ci
two je, a nie chcia łoś, oraz owo: Któ ry chce, że by wszy scy lu dzie by li zba -
wie ni.

Roz dział 199 (3). Czy zło dzie je się za wo lą Bo ga czy wbrew wo li.

Księga I/II54



Rozdział 200 (4). Jak należy rozumieć to powiedzenie Augustyna: Dobrze
jest, że dzie je się zło.

Roz dział 201 (5). O wie lo ra kim poj mo wa niu do bra.
Roz dział 202 (6). Że zło po ma ga ogó ło wi.
Roz dział 203 (7). Że nie w Bo gu jest przy czy na, iż czło wiek jest gor szy.

[DYS TYNK CJA XLVII]

Roz dział 204 (1) W ja ki spo sób speł nia się wo la Bo ga co do czło wie ka
gdzie kol wiek się zwró ci.

Roz dział 205 (2). W ja kim zna cze niu mó wi się, że coś dzie je się wbrew
wo li Bo ga.

Roz dział 206 (3). Dla cze go Bóg ka że wszyst kim czy nić do brze, a uni kać
zła, je że li nie chce, by to przez wszyst kich by ło speł nio ne.

[18] [DYS TYNK CJA XLVIII]

Roz dział 207 (1). Że czło wiek cza sem do brą wo lą chce cze goś in ne go
niż Bóg, a złą te go sa me go co Bóg.

Roz dział 208 (2). Że wo la Bo ga speł nia na jest przez złe wo le lu dzi.
Roz dział 209 (3). Czy mę żom świę tym po do ba ło się, że Chry stus cier -

piał i umarł.
Roz dział 210 (4). Czy po win ni śmy chcieć mę czeń stwa świę tych.

ROZ DZIA ŁY DRU GIEJ KSIĘ GI

[DYS TYNK CJA I]

Roz dział 1. Że jed na jest za sa da rze czy, a nie wię cej.
Roz dział 2. Co to jest stwa rzać, a co ro bić.
Roz dział 3. W ja kim zna cze niu orze ka się o Bo gu te go ro dza ju wy ra zy:

dzia łać, czy nić.
Roz dział 4. Dla cze go uczy nio ne zo sta ło stwo rze nie ro zum ne, to jest

czło wiek lub anioł.
Roz dział 5. W ja ki spo sób mó wi się, że czło wiek zo stał uczy nio ny dla

napra wy upad ku anio łów.
Roz dział 6. Dla cze go czło wiek zo stał tak stwo rzo ny, że du sza jest zjedno -

czo na z cia łem.

[DYS TYNK CJA II]

Roz dział 7 (1). O anio łach, kie dy zo sta li uczy nie ni.
Roz dział 8 (2). Że nic nie zo sta ło uczy nio ne przed nie bem i zie mią.
Roz dział 9 (3). Że ra zem z cza sem i ze świa tem za czę ło się stwo rze nie

du cho we i cie le sne.
Roz dział 10 (4). Gdzie anio ło wie zo sta li od ra zu stwo rze ni.
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Roz dział 11 (5). Że jed no cze śnie stwo rzo na zo sta ła ma te ria by tów wi -
dzial nych i na tu ra nie wi dzial nych, a obie bez po sta cio we.

Roz dział 12 (6). W ja ki spo sób Lu cy fer po wie dział: Wstą pię do nie ba.

[19] [DYS TYNK CJA III]

Roz dział 13 (1). Ja cy uczy nie ni zo sta li Anio ło wie.
Roz dział 14 (2). Czy wszy scy Anio ło wie by li rów ni w isto cie, mą dro ści,

wol no ści wo li.
Roz dział 15 (3). Co anio ło wie mie li wspól ne go i rów ne go.
Roz dział 16 (4). Czy zo sta li stwo rze ni do brzy, czy źli i czy by ła ja kaś prze -

rwa mię dzy stwo rze niem a upad kiem.
Roz dział 17 (5). O tro ja kiej mą dro ści anio łów przed upad kiem lub

umoc nie niem.
Roz dział 18 (6). Czy przed upad kiem mie li ja kąś mi łość Bo ga lub sie bie.

[DYS TYNK CJA IV]

Roz dział 19 (1). Czy stwo rze ni zo sta li do sko na li i szczę śli wi, czy bied ni
i nie do sko na li.

[DYS TYNK CJA V]

Roz dział 20 (1). O umoc nie niu i zwro cie sto ją cych oraz od wró ce niu i grze-
chu upa da ją cych.

Roz dział 21 (2). Lek kie do tknię cie wol nej wo li.
Roz dział 22 (3). Czy coś zo sta ło da ne sto ją cym, czym by się zwró ci li.
Roz dział 23 (4). Ja kiej ła ski anio ło wie po trze bo wa li, a ja kiej nie.
Roz dział 24 (5). Czy upa dłym na le ży po czy ty wać od wró ce nie.
Roz dział 25 (6). Czy szczę śli wość, któ rą sto ją cy otrzy ma li w umoc nieniu,

za słu ży li przez ja kąś do da ną wte dy ła skę.

[DYS TYNK CJA VI]

Roz dział 26 (1). Że upa dli nie któ rzy z wy ższych i ni ższych, wśród których
je den był wspa nial szy, mia no wi cie Lu cy fer.

Roz dział 27 (2). Skąd i do kąd zo sta li zrzu ce ni.
Roz dział 28 (3). Dla cze go nie po zwo lo no im miesz kać w nie bie lub na

zie mi.
Roz dział 29 (4). O prze ło żeń stwach de mo nów.
Roz dział 30 (5). Czy wszyst kie de mo ny są w tym mrocz nym po wie trzu,

czy ja cyś w pie kle.
Roz dział 31 (6). O mo cy Lu cy fe ra.
Roz dział 32 (7). Czy de mo ny raz zwy cię żo ne przez świę tych na dal przy -

cho dzą do in nych.

[20] [DYS TYNK CJA VII]

Roz dział 33 (1). Czy do brzy anio ło wie mo gą grze szyć, lub źli żyć do brze.
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Roz dział 34 (2). Cho ciaż jed ni i dru dzy ma ją wol ną wo lę, jed nak nie
mogą skła niać się do obu.

Roz dział 35 (3). Że do brzy po umoc nie niu ma ją wo lę bar dziej wol ną niż
przed tem.

Roz dział 36 (4). Oni nie mo gą z na tu ry grze szyć tak jak przed tem.
Roz dział 37 (5). Ja ki mi spo so ba mi źli anio ło wie po zna ją praw dę rze czy

do cze snych.
Roz dział 38 (6). Że sztu ki ma gicz ne dzia ła ją mo cą i wie dzą dia bła, którą

ma od Bo ga.
Roz dział 39 (7). Że złym anio łom ma te ria rze czy wi dzial nych nie słu ży

na ski nie nie.
Roz dział 40 (8). Że nie są stwór ca mi, cho ciaż ma go wie przez nich ża by

i coś in ne go zro bi li; jak i do brzy, cho ciaż przez ich po słu gę po wsta ją stwo -
rze nia.

Roz dział 41 (9). Że sam Bóg do ko nu je za rów no stwo rze nia rze czy, jak
uspra wie dli wie nia du szy.

Roz dział 42 (10). Że źli anio ło wie wie le mo gą mo cą na tu ry, cze go nie
mo gą z po wo du za ka zu Bo ga.

[DYS TYNK CJA VIII]

Roz dział 43 (1). Czy wszy scy anio ło wie są cie le śni.
Roz dział 44 (2). O po sta ciach, w któ rych uka zał się Bóg i o tych, w któ -

rych uka zu ją się anio ło wie.
Roz dział 45 (3). Że Bóg w po sta ci, w któ rej jest Bo giem, ni gdy się lu -

dziom nie uka zał.
Roz dział 46 (4). W jaki spo sób mó wi się, że de mo ny wcho dzą w lu dzi.

[DYS TYNK CJA IX]

Roz dział 47 (1). O roz ró żnie niu chó rów.
Roz dział 48 (2). Co to jest chór i ja kie jest uza sad nie nie na zwy ka żde go.
Roz dział 49 (3). Że na zwy te wzię te są z da rów ła ski, nie dla nich lecz dla

nas im da nych.
[21] Roz dział 50 (4). Czy te chó ry by ły roz ró żnio ne od po cząt ku stwo -

rze nia.
Roz dział 51 (5). Czy wszy scy anio ło wie te go sa me go chó ru są rów ni.
Roz dział 52 (6). W ja ki spo sób Pi smo mó wi, że dzie sią ty chór do peł nia

się z lu dzi.
Roz dział 53 (7). Czy lu dzie przyj mo wa ni są we dług licz by sto ją cych, czy

upa dłych.

[DYS TYNK CJA X]

Roz dział 54 (1). Czy wszyst kie du chy nie bie skie są po sy ła ne.
Roz dział 55 (2). Czy Mi chał, Ra fał, Ga briel, są na zwa mi chó rów czy imio -

na mi du chów.
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[DYS TYNK CJA XI]

Roz dział 56 (1). Że ka żda du sza ma do bre go anio ła do stra ży, złe go do
ćwi cze nia.

Rozdział 57 (2). Czy aniołowie postępują w zasłudze i nagrodzie aż do sądu.

[DYS TYNK CJA XII]

Roz dział 58 (1). O roz ró żnie niu dzieł sze ściu dni.
Roz dział 59 (2). Że jed ni uwa ża li, iż wszyst ko jed no cze śnie zo sta ło uczy -

nio ne z ma te rii i for my, dru dzy, że w od stę pach  cza su.
Roz dział 60 (3). Jak w od stę pach cza su rze czy cie le sne zo sta ły stwo-

rzo ne.
Roz dział 61 (4). W ja kim zna cze niu mó wi się, że ciem no ści są czymś, 

a w ja kim mó wi się, że nie są czymś.
Roz dział 62 (5). Dla cze go ta ma te ria zmą co na na zy wa się bez po sta ciowa

i gdzie za ist nia ła oraz jak wy so ko do cho dzi ła.
Roz dział 63 (6). O czte rech spo so bach Bo skie go dzia ła nia.

[DYS TYNK CJA XIII]

Roz dział 64 (1). O pierw szym dzie le roz ró żnie nia.
Roz dział 65 (2). O świe tle uczy nio nym dnia pierw sze go, czy by ło ducho -

we, czy cie le sne.
Roz dział 66 (3). Gdzie zo sta ło uczy nio ne.
[22] Roz dział 67 (4). Na ja kie spo so by poj mo wa ny jest dzień. 
Roz dział 68 (5). O na tu ral nym po rząd ku li cze nia dni oraz o tym, któ ry

wpro wa dzo ny zo stał dla ta jem ni cy.
Roz dział 69 (6). O ro zu mie niu tych słów: Rzekł Bóg.
Roz dział 70 (7). W ja kim zna cze niu mó wi się, że Oj ciec dzia ła w Sy nu

lub przez Sy na, lub w Du chu Świę tym.

[DYS TYNK CJA XIV]

Roz dział 71 (1). O dzie le dru gie go dnia, w któ rym uczy nio ne zo sta ło
skle pie nie.

Roz dział 72 (2). Że ro zu mieć na le ży, iż wte dy uczy nio ne zo sta ło nie bo.
Roz dział 73 (3). Z ja kiej ma te rii zo sta ło uczy nio ne.
Roz dział 74 (4). W ja ki spo sób wo dy mo gą być na nie bie i ja kie są.
Roz dział 75 (5). O po sta ci skle pie nia.
Roz dział 76 (6). Dla cze go Pi smo za mil cza ło bło go sła wień stwo dzie ła

tego dnia.
Rozdział 77 (7). O dziele trzeciego dnia, kiedy wody zostały zebrane razem.
Roz dział 78 (8). W ja ki spo sób wszyst kie wo dy zo sta ły ze bra ne na jed no

miej sce, sko ro jest wie le mórz i rzek.
Roz dział 79 (9). O dzie le czwar te go dnia, w któ rym uczy nio ne zo sta ły

świa tła.
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Roz dział 80 (10). Dla cze go uczy nio ne zo sta ły świa tła.
Roz dział 81 (11). Jak na le ży ro zu mieć: Niech bę dą na zna ki i cza sy.

[DYSTYNKCJA XV]
Roz dział 82 (1). O dzie le pią te go dnia, w któ rym stwo rzo ne zo sta ły pły -

wa ją ce i la ta ją ce.
Roz dział 83 (2). O dzie le szó ste go dnia, któ re go stwo rzo ne zo sta ły zwie -

rzę ta i zie mio pła zy.
Roz dział 84 (3). O ja do wi tych i szko dli wych zwie rzę tach.
Roz dział 85 (4). Czy zwie rzę ta naj mniej sze wte dy zo sta ły stwo rzo ne.
Roz dział 86 (5). Dla cze go czło wiek uczy nio ny zo stał po wszyst kim.
Roz dział 87 (6). O po glą dzie tych, któ rzy spie ra ją się, że wszyst ko zo stało

uczy nio ne jed no cze śnie.
Roz dział 88 (7). Jak trze ba poj mo wać od po czy nek Bo ga.
Roz dział 89 (8). Jak na le ży poj mo wać to, co jest po wie dzia ne, że Bóg

do ko nał w dzień siód my dzie ła swe go, sko ro wte dy od po czy wał.
Roz dział 90 (9). W ja ki spo sób wszyst ko uczy nio ne przez Bo ga, na zwane

jest bar dzo do bre.
Roz dział 91 (10). O uświę ce niu siód me go dnia.

[DYS TYNK CJA XVI]

Roz dział 92 (1). O stwo rze niu czło wie ka
Roz dział 93 (2). Ja kim uczy nio ny zo stał czło wiek.
Roz dział 94 (3). O ob ra zie i po do bień stwie na któ re czło wiek zo stał

uczy nio ny.
Roz dział 95 (4). Dla cze go czło wiek zwie się ob ra zem i na ob raz, a Syn

nie na ob ra z.

[DYS TYNK CJA XVII]
Roz dział 96 (1). O stwo rze niu du szy, czy uczy nio na zo sta ła z cze goś; 

o tchnie niu i de chu Bo żym.
Roz dział 97 (2). Kie dy du sza zo sta ła uczy nio na, czy w cie le, czy po za.
Roz dział 98 (3). W ja kim wie ku uczy nio ny zo stał czło wiek.
Roz dział 99 (4). Dla cze go czło wiek stwo rzo ny po za ra jem zo stał umiesz -

czo ny w ra ju.
Roz dział 100 (5). Ja ki mi spo so ba mi poj mu je się raj.
Roz dział 101 (6). O drze wie ży cia.
Roz dział 102 (7). O drze wie wia do mo ści do bre go i złe go.

[DYSTYNKCJA XVIII]
Rozdział 103 (1). O zbudowaniu niewiasty.
Roz dział 104 (2). Dla cze go zbu do wa na zo sta ła z bo ku mę ża, a nie z innej

czę ści cia ła.
Roz dział 105 (3). Dla cze go śpią ce mu, a nie czu wa ją ce mu, wy ję te zo stało

że bro.
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Roz dział 106 (4). Że z że bra w so bie po mno żo ne go, bez do dat ku rzeczy
ze wnętrz nej, zo sta ła uczy nio na.

Roz dział 107 (5). O przy czy nach wy ższych i ni ższych.
Roz dział 108 (6). O przy czy nach, któ re są w Bo gu a za ra zem w stwo rze -

niach, i o tych, któ re są tyl ko w Bo gu.
Roz dział 109 (7). O du szy nie wia sty, któ ra nie jest z du szy mę ża, po nie -

waż du sze nie są ze szcze pu.

[DYS TYNK CJA XIX]

Roz dział 110 (1). O sta nie czło wie ka przed grze chem ja ki był co do ciała
a ja ki po grze chu.

[24] Roz dział 111 (2). Ja kim spo so bem mó wi się, że czło wiek stał się
du szą ży ją cą.

Roz dział 112 (3). Cia ło czło wie ka przed grze chem by ło śmier tel ne i nie -
śmier tel ne, po grze chu mar twe.

Roz dział 113 (4). Czy nie śmier tel ność, któ rą miał wte dy, by ła z za ło że -
nia na tu ry, czy z do bro dziej stwa ła ski.

Roz dział 114 (5). Czy czło wiek mógł za wsze żyć, ko rzy sta jąc z in nych
drzew, a nie z drze wa ży cia, sko ro Bóg nie na ka zał, by z nie go jadł.

Roz dział 115 (6). O nie śmier tel no ści cia ła pierw szej i dru giej.

[DYS TYNK CJA XX]

Roz dział 116 (1). O spo so bie ro dze nia dzie ci gdy by pierw si ro dzi ce nie
zgrze szy li.

Roz dział 117 (2). Dla cze go w ra ju nie spół ko wa li.
Roz dział 118 (3). O spo so bie prze nie sie nia do lep sze go, gdy by nie zgrze -

szy li.
Roz dział 119 (4). Czy dzie ci ro dzi ły by się w do sko na łej po sta wie i uży -

wa niu człon ków.
Roz dział 120 (5). Czy ma leń stwa ro dzi ły by się w świa do mo ści.
Roz dział 121 (6). O dwu dobrach, jednym tu danym, a drugim obiecanym.

[DYS TYNK CJA XXI]

Roz dział 122 (1). O za wi ści dia bła, z któ rej przy stą pił do ku sze nia.
Roz dział 123 (2). O po sta ci, w któ rej przy był.
Roz dział 124 (3). O prze bie gło ści wę ża.
Roz dział 125 (4). Czy dia beł wy brał wę ża, by przez nie go ku sić.
Roz dział 126 (5). O spo so bie ku sze nia.
Roz dział 127 (6). O dwu ro dza jach ku sze nia.
Roz dział 128 (7). Dla cze go grzech czło wie ka, a nie anio ła, jest uleczalny.
Roz dział 129 (8). Że nie sa me mu mę żczyź nie da ne zo sta ło przy ka za nie.

[DYS TYNK CJA XXII]

Roz dział 130 (1). O po cho dze niu te go grze chu.
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Roz dział 131 (2). O wy nio sło ści nie wia sty.
Roz dział 132 (3). O wy nio sło ści mę żczy zny.
Roz dział 133 (4). Kto bar dziej zgrze szył, mę żczy zna czy nie wia sta.
Roz dział 134 (5). O nie wie dzy wy ba czal nej i nie wy ba czal nej.
Roz dział 135 (6). Czy wo la po prze dzi ła ten grzech.

[25] [DYS TYNK CJA XXIII]

Roz dział 136 (1). Dla cze go Bóg do pu ścił ku sić czło wie ka, o któ rym
wiedział, że upad nie.

Roz dział 137 (2). Ja ki we dług du szy był czło wiek przed upad kiem.
Roz dział 138 (3). O tro ja kiej wie dzy czło wie ka przed upad kiem.
Roz dział 139 (4). Czy czło wiek prze wi dy wał to, co mu bę dzie.

[DYS TYNK CJA XXIV]

Roz dział 140 (1). O ła sce i mo cy czło wie ka przed upad kiem.
Roz dział 141 (2). O po mo cy da nej czło wie ko wi w stwo rze niu, dzię ki

któ rej  mógł stać.
Roz dział 142 (3). O wol nej wo li.
Roz dział 143 (4). O zmy sło wo ści.
Roz dział 144 (5). O ro zu mie i je go czę ściach.
Roz dział 145 (6). O po dob nej ko lej no ści grze sze nia w nas i w pierw -

szych ro dzi cach.
Roz dział 146 (7). Że w nas jest mę żczy zna, nie wia sta i wąż.
Roz dział 147 (8). O du cho wym ma łżeń stwie mę żczy zny i nie wia sty w nas.
Roz dział 148 (9). Jak przez owych tro je do peł nia się w nas po ku sa.
Roz dział 149 (10). Kie dy nie wia sta sa ma je owoc za ka za ny.
Roz dział 150 (11). Kie dy ta kże mę żczy zna je.
Roz dział 151 (12). Kie dy grzech jest po wsze dni lub śmier tel ny.
Roz dział 152 (13). Na ja kie spo so by zmy sło wość poj mo wa na jest w Pi -

śmie Świę tym.

[DYS TYNK CJA XXV]

Roz dział 153 (1). Okre śle nie wol nej wo li we dług fi lo zo fów.
Roz dział 154 (2). Jak poj mu je się wol ną wo lę w Bo gu.
Roz dział 155 (3). Że anio ło wie i świę ci ma ją wol ną wo lę.
Roz dział 156 (4). Że wol na wo la bę dzie wol niej sza, gdy nie bę dzie mogła

grze szyć.
Roz dział 157 (5). O ró żni cy wol no ści wo li we dług ró żnych okre sów.
Roz dział 158 (6). O czte rech sta nach wol nej wo li.
Roz dział 159 (7). O ze psu ciu wol nej wo li przez grzech.
Roz dział 160 (8). O trzech spo so bach wol no ści wo li: od przy mu su, od

grze chu, od utra pie nia.
Roz dział 161 (9). O wol no ści, któ ra jest z ła ski i któ ra z na tu ry.
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[26] [DYS TYNK CJA XXVI]

Roz dział 162 (1). O ła sce dzia ła ją cej i współ dzia ła ją cej.
Roz dział 163 (2). Co to jest wo la.
Roz dział 164 (3). Ja ka ła ska uprze dza do brą wo lę.
Roz dział 165 (4). Że do bra wo la, któ ra jest po prze dza na ła ską, po prze -

dza pew ne da ry Bo że. 
Roz dział 166 (5). Że do bra myśl po prze dza wia rę.
Roz dział 167 (6). Że umysł po prze dza i do brą myśl i roz kosz.
Roz dział 168 (7). Czy przez wol ną wo lę czło wiek czy ni do bro bez ła ski.
Roz dział 169 (8). Czy to jest ta sa ma ła ska, któ ra na zy wa się dzia ła ją ca 

i współ dzia ła ją ca.
Roz dział 170 (9). W ja ki spo sób ła ska za słu gu je na po więk sze nie.
Roz dział 171 (10). O trzech ro dza jach dóbr.
Roz dział 172 (11). W ja kich do brach jest wol na wo la.

[DYS TYNK CJA XXVII]

Roz dział 173 (1). O cno cie, czym jest ona i jej akt.
Roz dział 174 (2). O ła sce, któ ra uwal nia wo lę, czy jest cno tą czy nie.
Roz dział 175 (3). W ja ki spo sób z ła ski za czy na ją się do bre za słu gi i o jakiej

ła sce tu mo wa.
Roz dział 176 (4). Że do bra wo la jest za sad ni czo ła ską.
Roz dział 177 (5). W ja kim zna cze niu mó wi się, że wia ra za słu gu je na

uspra wie dli wie nie.
Roz dział 178 (6). O da rach cnót i o ła sce, któ ra nie jest za słu gą, lecz

zasłu gę czy ni.
Roz dział 179 (7). Że tym sa mym jest uży wa nie cno ty i wol nej wo li, lecz

za sad ni czo cno ty.
Roz dział 180 (8). Nie któ rzy są dzą, że cno ty są do brym użyt kiem wol nej

wo li, czy li ak tem du cha.

[DYS TYNK CJA XXVIII]

Roz dział 181(1). O błęd no wier stwie pe la giań skim.
Roz dział 182 (2). W ja ki spo sób Pe la gia nie uży wa ją słów Au gu sty na na

świa dec two swe go błę du.
[27] Roz dział 183 (3). W ja ki spo sób Au gu styn okre śla te sło wa w Re -

trac ta tio nes.
Roz dział 184 (4). O błęd no wier stwie Jo wi nia na i Ma ni che usza, któ rych

ze sta wia Hie ro nim.

[DYS TYNK CJA XXIX]

Roz dział 185 (1). Czy czło wiek przed grze chem po trze bo wał ła ski działa -
ją cej i współ dzia ła ją cej.

Roz dział 186 (2). Czy czło wiek przed upad kiem miał cno ty.
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Roz dział 187 (3). O wy rzu ce niu czło wie ka z ra ju.
Roz dział 188 (4). W ja ki spo sób na le ży poj mo wać to: Że by nie wziął 

z drze wa ży wo ta, a był żyw na wie ki.
Roz dział 189 (5). O mie czu pło mie ni stym umiesz czo nym przed ra jem.
Roz dział 190 (6). Czy przed grze chem czło wiek jadł z drze wa ży wo ta.

[DYS TYNK CJA XXX]

Roz dział 191 (1). Że przez Ada ma grzech i ka ra prze szły na po tom nych.
Roz dział 192 (2). Czy ten grzech, któ ry prze szedł, był pier wo rod ny czy

uczyn ko wy.
Roz dział 193 (3). Nie któ rzy uwa ża ją, że był uczyn ko wy.
Roz dział 194 (4). Ja kim spo so bem prze ka zu ją, że wszedł on na świat.
Roz dział 195 (5). Że na praw dę był grzech pier wo rod ny, któ ry prze chodzi

na po tom nych.
Roz dział 196 (6). Co to jest grzech pier wo rod ny.
Roz dział 197 (7). Że grzech pier wo rod ny jest wi ną.
Roz dział 198 (8). Że grzech pier wo rod ny zwa ny jest za rze wiem grze chu,

to jest po żą dli wo ścią.
Roz dział 199 (9). Co poj mu je się pod na zwą po żą dli wo ści, któ ra jest

zarze wiem grze chu.
Roz dział 200 (10). Że przez Ada ma na wszyst kich prze szedł grzech pier -

wo rod ny, to jest po żą dli wość.
Roz dział 201 (11). Czy jest grzech pier wo rod ny, w któ rym wszy scy zgrze -

szy li.
Roz dział 202 (12). W ja kim zna cze niu po wie dzia no, że przez nie po słu -

szeń stwo jed ne go wie lu sta ło się grzesz ni ka mi.
Roz dział 203 (13). Że grzech pier wo rod ny w Ada mie był i w nas jest.
Roz dział 204 (14). W ja ki spo sób mó wi się, że wszy scy by li w Ada mie

kie dy zgrze szył i od nie go zstą pi li.
[28] Roz dział 205 (15). Że nic ze wnętrz ne go nie ob ra ca się w ludz ką

sub stan cję, któ ra jest z Ada ma.

[DYS TYNK CJA XXXI]

Roz dział 206 (1) Ja kim spo so bem grzech pier wo rod ny z oj ców prze cho -
dzi na sy nów.

Roz dział 207 (2). Czy we dług du szy, czy we dług cia ła.
Roz dział 208 (3). Uka zu je, że grzech prze ka zy wa ny jest przez cia ło i jakim

spo so bem.
Roz dział 209 (4). Uka zu je przy czy nę ze psu cia cia ła, z któ re go grzech po -

wsta je w du szy.
Roz dział 210 (5). Dla cze go mó wi się, że grzech jest w cie le.
Roz dział 211 (6). Czy przy czy na grze chu pier wo rod ne go, któ ra jest 

w cie le, jest wi ną czy ka rą.
Roz dział 212 (7). Dla cze go na zy wa się grzech pier wo rod ny.
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[DYS TYNK CJA XXXII]

Roz dział 213 (1). Ja kim spo so bem grzech pier wo rod ny jest na chrzcie
od pusz cza ny.

Roz dział 214 (2). Czy brzy do ta, któ rą za cią ga od lu bie żno ści, jest na
chrzcie zmy wa na.

Roz dział 215 (3). Czy Bóg jest spraw cą tej po żą dli wo ści.
Roz dział 216 (4). Dla cze go ten grzech jest du szy po czy ty wa ny.
Roz dział 217 (5). Czy ten grzech jest ko niecz ny, czy do bro wol ny.
Roz dział 218 (6). Dla cze go Bóg łą czy  du szę z cia łem, wie dząc iż stąd

się ka zi.
Roz dział 219 (7). Czy du sza jest ta ka, ja ka przez Bo ga jest stwa rza na.
Roz dział 220 (8). Czy du sze ze stwo rze nia są rów ne w da rach na tu ral -

nych.

[DYS TYNK CJA XXXIII]

Roz dział 221 (1). Czy grze chy wszyst kich po przed nich oj ców nie mow -
lę ta za cią ga ją z po cho dze nia, jak grzech Ada ma.

Roz dział 222 (2). Ja kim spo so bem w tym jed nym pierw szym grze chu
wie le się znaj du je.

Roz dział 223 (3). Czy grzech Ada ma jest cię ższy od na stęp nych.
Roz dział 224 (4). Czy ten grzech zo stał pierw szym ro dzi com od pusz czony.
Roz dział 225 (5). Ja kim spo so bem grze chy ro dzi ców na wie dza ją sy nów

i nie na wie dza ją.

[29] [DYS TYNK CJA XXXIV]

Roz dział 226 (1). O grze chu uczyn ko wym.
Roz dział 227 (2). Ja kie by ło po cho dze nie i pierw sza przy czy na grze chu.
Roz dział 228 (3). Ja ka by ła dru go rzęd na przy czy na zła.
Roz dział 229 (4). Że tyl ko w do brej rze czy jest zło.
Roz dział 230 (5). Że za sa da dia lek ty ków o prze ci wień stwach tu my li.

[DYS TYNK CJA XXXV]

Roz dział 231 (1). Co to jest grzech.
Roz dział 232 (2). O grze chu.
Roz dział 233 (3). Czy zły czyn, na ile jest grze chem, jest ze psu ciem czy

po zba wie niem do bra.
Roz dział 234 (4). Ja kim spo so bem grzech mo że ze psuć do bro, sko ro jest

ni czym.
Roz dział 235 (5). Jak czło wiek od da la się od Bo ga.
Roz dział 236 (6). Czy ka ra jest po zba wie niem do bra.

[DYS TYNK CJA XXXVI]

Roz dział 237 (1). Że coś za ra zem jest grze chem i ka rą grze chu, coś grze -
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chem i przy czy ną grze chu, coś in ne go zaś grze chem, przy czy ną i ka rą
grzechu.

Roz dział 238 (2). Czy grzech jest przy czy ną grze chu, na ile jest grze -
chem.

Roz dział 239 (3). Że nie ka żdy grzech jest ka rą grze chu.
Roz dział 240 (4). Czy ja kieś grze chy są z isto ty ka ra mi grze chu.
Roz dział 241 (5). Że gdy grzech jest ta kże ka rą grze chu, grzech jest od

czło wie ka, ka ra od Bo ga.
Roz dział 242 (6). O ta kich, któ re są nie wąt pli wie grze cha mi i ka ra mi, a na

ile je cier pi my, nie są grze cha mi.

[DYS TYNK CJA XXXVII]

Roz dział 243 (1). Że nie któ rzy uwa ża ją, iż złe czy ny w ża den spo sób nie są
od Bo ga.

Roz dział 244 (2). W ja kim zna cze niu po wie dzia no: Bóg nie jest sprawcą
grze chu.

[30] [DYS TYNK CJA XXXVIII]

Roz dział 245 (1). O wo li i jej ce lu.
Roz dział 246 (2). Kto jest do brym ce lem, mia no wi cie mi ło ścią.
Roz dział 247 (3). Że wszyst kie do bre wo le ma ją je den cel, a jed nak nie -

któ re osią ga ją ró żne ce le.
Roz dział 248 (4). O ró żni cy mię dzy wo lą, in ten cją i ce lem.

[DYS TYNK CJA XXXIX]

Roz dział 249  (1). Dla cze go wo la na zy wa na jest grze chem, sko ro jest 
z władz przy ro dzo nych, z któ rych żad na in na nie jest grze chem.

Roz dział 250 (2). Dla cze go akt wo li jest grze chem, je że li ak ty in nych
władz nie są grze cha mi.

Roz dział 251 (3). W ja kim zna cze niu mó wi się, że ka żdy czło wiek chce
do bra.

[DYS TYNK CJA XL]

Roz dział 252 (1). Czy wszyst kie czy ny ma ją być oce nia ne z ce lu, by z  za -
mia ru lub ce lu wszyst kie by ły do bre lub złe.

[DYS TYNK CJA XLI]

Roz dział 253 (1). Czy ka żda in ten cja i dzia ła nie nie wier nych jest złe.
Roz dział 254 (2). Ja ki mi spo so ba mi orze ka się do bro.
Roz dział 255 (3). Jak na le ży poj mo wać to: Grzech tak da le ce jest do bro -

wol ny, że w ża den spo sób go nie ma, je że li nie jest do bro wol ny.
Roz dział 256 (4). Oraz to: Ni gdzie nie ma grze chu, jak tyl ko w wo li.
Roz dział 257 (5). A ta kże: Tyl ko wo lą się grze szy.
Roz dział 258 (6). Że zła wo la jest do bro wol nym grze chem.
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[DYS TYNK CJA XLII]

Roz dział 259 (1). Czy zła wo la i dzia ła nie w tym sa mym i co do te go sa -
me go są jed nym grze chem czy wie lo ma.

[31] Roz dział 260 (2). Czy grzech przez ko goś po peł nio ny jest w nim
aż do po ku ty.

Roz dział 261 (3). Ja ki mi spo so ba mi poj mu je się za cią gnię cie (wi ny lub
ka ry).

Roz dział 262 (4). O spo so bach grze chów.
Roz dział 263 (5). Czym ró żnią się wy kro cze nie i grzech.
Roz dział 264 (6). O sied miu wa dach głów nych.
Roz dział 265 (7). O py sze. 
Roz dział 266 (8). Ja kim spo so bem py cha zwa na jest ko rze niem wszel -

kie go zła, a ta kże po żą dli wość, sko ro py cha nie jest po żą dli wo ścią.

[DYS TYNK CJA XLIII]

Roz dział 267 (1). O grze chu prze ciw ko Du cho wi Świę te mu

[DYS TYNK CJA XLIV]

Roz dział 268 (1). O mo żli wo ści grze sze nia, czy czło wiek lub dia beł ma
od Bo ga.

Roz dział 269 (2). Czy cza sem na le ży opie rać się wła dzy. 

ROZ DZIA ŁY TRZE CIEJ KSIĘ GI

[DYS TYNK CJA I]

Roz dział 1. Dla cze go cia ło przy jął Syn, nie Oj ciec lub Duch Świę ty.
Roz dział 2. Czy Oj ciec lub Duch Świę ty mógł się wcie lić.
Roz dział 3. Czy Syn, który jedyny przyjął ciało, uczynił coś, czego nie uczynił

Oj ciec lub Duch Świę ty.

[DYS TYNK CJA II]

Roz dział 4 (1). Dla cze go przy jął ca łą na tu rę ludz ką i co pod na zwą natury
się ro zu mie.

Roz dział 5 (2). O zjed no cze niu Sło wa i cia ła za po śred nic twem du szy.
Roz dział 6 (3). Że Sło wo jed no cze śnie przy ję ło cia ło i du szę, a cia ło nie

zo sta ło wcze śniej stwo rzo ne niż przy ję te.

[32] [DYS TYNK CJA III]

Roz dział 7 (1). O cie le przy ję tym, ja kie by ło przed tem.
Roz dział 8 (2). Że nikt tu nie jest bez grze chu, z wy jąt kiem Dzie wi cy.
Roz dział 9 (3). Dla cze go Chry stus nie był dzie się ci no wa ny w Abra ha mie

jak Le wi.
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Roz dział 10 (4). Dla cze go cia ło Chry stu sa nie jest na zwa ne grzesz ne,
lecz po dob ne.

[DYS TYNK CJA IV]

Roz dział 11 (1). Dla cze go Du cho wi Świę te mu przy pi su je się wcie le nie,
cho ciaż jest dzie łem Trój cy.

Roz dział 12 (2). Dla cze go o Chry stu sie mó wi się, że zo stał po czę ty i na -
ro dzo ny z Du cha Świę te go.

Roz dział 13 (3). Dla cze go Apo stoł mó wi, że Chry stus zo stał uczy nio ny,
któ re go my wy zna je my na ro dzo ne go.

[DYS TYNK CJA V]

Roz dział 14 (1). Czy oso ba lub  na tu ra przy ję ła oso bę lub na tu rę i czy
na tu ra Bo ga jest wcie lo na.

Roz dział 15 (2). Czy na le ży mó wić, że na tu ra Bo ga sta ła się cia łem.
Roz dział 16 (3). Dla cze go nie przy jął oso by ludz kiej, gdy przy jął czło -

wie czeń stwo, co nie któ rzy usi łu ją udo wod nić.

[DYS TYNK CJA VI]

Roz dział 17 (1). O poj mo wa niu tych wy ra żeń: Bóg jest czło wie kiem, Bóg
stał się czło wie kiem itd. Przed kła da trzy zda nia.

Roz dział 18 (2). Pierw sze jest tych, któ rzy mó wią, że we wcie le niu był
ja kiś czło wiek zło żo ny z du szy i cia ła, i że ten czło wiek stał się Bo giem, 
a Bóg tym czło wie kiem; i przed kła da ją po wa gi, z któ rych tak twier dzą.

Roz dział 19 (3). Dru gie jest tych, któ rzy mó wią, że ten czło wiek zło żony
jest z trzech sub stan cji, al bo z dwóch na tur, i wy zna ją, że on stał się jed ną
oso bą: przed wcie le niem pro stą tyl ko, lecz przez wcie le nie zło żo ną; i przed -
kła da ją po wa gi, któ ry mi się ob wa ro wu ją.

[33] Roz dział 20 (4). Trze cie jest tych, któ rzy nie tyl ko prze czą oso bie
zło żo nej z na tur, lecz nie zga dza ją się tam rów nież na ja kie goś czło wie ka
lub ja kąś sub stan cję zło żo ną z du szy i cia ła; I twier dzą, iż tych  dwo je, mia -
no wi cie du sza i cia ło są zjed no czo ne ze Sło wem, nie że by z nich zło żo na
zo sta ła ja kaś sub stan cja lub oso ba, lecz ni mi dwoj giem jak by odzie niem
Bóg był przy bra ny, jak wy da je się oczom śmier tel nym, któ re isto tę wcie lenia
poj mu ją na wzór sza ty.

Roz dział 21 (5). Wresz cie wpro wa dza po wa gi, któ ry mi to zda nie jest
umoc nio ne.

Roz dział 22 (6). Roz ró żnia się czte ry ro dza je sza ty.

[DYS TYNK CJA VII]

Roz dział 23 (1). Wreszcie przedkłada to, co zdaje się przeczyć poszczegól-
nym zda niom.

Roz dział 24 (2). W ja kim zna cze niu mó wi się, że Chry stus jest prze zna -
czo ny.
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Roz dział 25 (3). Że nie po wi nien być na zy wa ny czło wie kiem Pań skim.

[DYS TYNK CJA VIII]

Roz dział 26 (1). Czy trze ba mó wić, że na tu ra Bo ża zo sta ła zro dzo na
przez Dzie wi cę.

Roz dział 27 (2). O po dwój nym na ro dze niu Chry stu sa, któ ry dwa ra zy
zo stał zro dzo ny.

[DYS TYNK CJA IX]

Roz dział 28 (1). O uwiel bie niu, któ re na le ży od da wać czło wie czeń stwu
Chry stu sa.

[DYS TYNK CJA X]

Roz dział 29 (1). Czy Chry stus ja ko czło wiek jest oso bą lub czymś.
Roz dział 30 (2). Czy Chry stus ja ko czło wiek jest sy nem przy bra nym.
Roz dział 31 (3). Czy oso ba lub na tu ra jest prze zna czo na.

[DYS TYNK CJA XI]

Roz dział 32 (1). Czy Chry stus jest stwo rzo ny al bo uczy nio ny.
Roz dział 33 (2). O wia ro łom stwie i ka rze Ariu sza.

[34] [DYS TYNK CJA XII]

Roz dział 34 (1). Czy czło wiek ten był za wsze.
Roz dział 35 (2). Czy Bóg mógł wziąć in ne go, lub skąd inąd niż z ro du

Ada ma.
Roz dział 36 (3). Czy czło wiek ten mógł zgrze szyć al bo nie być Bo giem.
Roz dział 37 (4). Czy Bóg mógł przy jąć czło wie czeń stwo płci żeń skiej.

[DYS TYNK CJA XIII]

Roz dział 38 (1). O mą dro ści i ła sce Chry stu sa ja ko czło wie ka, czy mógł
w nich po stę po wać.

[DYS TYNK CJA XIV]

Roz dział 39 (1). Czy du sza Chry stu sa ma mą drość rów ną z Bo giem i czy
wszyst ko to wie, co Bóg.

Roz dział 40 (2). Dla cze go Bóg nie dał jej mo cy nad wszyst kim jak
wiedzę.

[DYS TYNK CJA XV]

Roz dział 41 (1). O bra kach czło wie czeń stwa, któ re Chry stus przy jął.
Rozdział 42 (2). O wstępnym i rzeczywistym doznawaniu lęku lub smutku.
Roz dział 43 (3). O pew nych nie ja snych roz dzia łach Hi la re go, w któ rych

wy da je się, że usu wa ne są bo le ści mę ki.
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Roz dział 44 (4). O smut ku Chry stu sa i je go przy czy nie we dług te goż
(Hila re go).

[DYS TYNK CJA XVI]

Roz dział 45 (1). Czy w Chry stu sie by ła ko niecz ność cier pie nia i umie rania,
któ ra jest bra kiem ogól nym.

Roz dział 46 (2). O sta nach czło wie ka i co Chry stus przy jął z po szcze gól -
nych.

[DYS TYNK CJA XVII]

Roz dział 47 (1). Czy ka żda mo dli twa lub wo la Chry stu sa się speł ni ła.
Roz dział 48 (2). O wo lach w Chry stu sie we dług dwóch na tur.
Roz dział 49 (3). O nie któ rych roz dzia łach Am bro że go i Hi la re go, gdzie

mo wa o wąt pie niu i lę ku Chry stu sa.

[35] [DYS TYNK CJA XVIII]

Roz dział 50 (1). Czy Chry stus za słu gi wał so bie i nam, oraz co so bie a co
nam.

Roz dział 51 (2). Że od po czę cia Chry stus za słu gi wał so bie to sa mo co
przez mę kę.

Roz dział 52 (3). O tym co jest na pi sa ne: Da ro wał mu imię, któ re jest
nad wszel kie imię.

Roz dział 53 (4). Czy Chry stus mógł  bez żad nej za słu gi mieć to, co otrzy -
mał przez za słu gę.

Roz dział 54 (5) O przy czy nie mę ki i śmier ci Chry stu sa.

[DYS TYNK CJA XIX]

Roz dział 55 (1). Jak Chry stus przez mę kę od ku pił nas od dia bła i grze chu.
Roz dział 56 (2). Dla cze go Bóg czło wie kiem i umarł.
Roz dział 57 (3). W ja ki spo sób Chry stus od ku pił nas od ka ry.
Roz dział 58 (4). W ja ki spo sób dźwi gał na szą ka rę.
Roz dział 59 (5). Czy sam Chry stus wi nien być na zy wa ny od ku pi cie lem

jak po śred ni kiem.
Roz dział 60 (6). O po śred ni ku.
Roz dział 61 (7). We dług któ rej na tu ry był po śred ni kiem.

[DYS TYNK CJA XX]

Roz dział 62 (1). Że mógł uwol nić in nym spo so bem.
Roz dział 63 (2). Dla cze go ra czej tym spo so bem.
Roz dział 64 (3). Czy ją spra wie dli wo ścią zwy cię żo ny zo stał dia beł.
Roz dział 65 (4). O roz pra wie mię dzy Bo giem i czło wie kiem i dia błem.
Roz dział 66 (5). O wy da niu Chry stu sa do ko na nym przez Ju da sza, przez

Bo ga, przez Ży dów.
Roz dział 67 (6). Czy mę ka Chry stu sa jest dzie łem Bo ga czy Ży dów.
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[DYS TYNK CJA XXI]

Roz dział 68 (1). Czy w śmier ci Chry stu sa du sza lub cia ło od dzie lo ne zo -
sta ły od Sło wa.

Roz dział 69 (2). W ja kim zna cze niu mó wi się, że Chry stus umarł i cierpiał.

[36] [DYS TYNK CJA XXII]

Roz dział 70 (1). Czy Chry stus w śmier ci był czło wie kiem.
Roz dział 71 (2). Czy Chry stus gdzie kol wiek jest, jest czło wie kiem.
Roz dział 72 (3). Że Chry stus wszę dzie jest ca ły, ale nie cał kiem: jak ca ły

jest czło wie kiem lub Bo giem, lecz nie cał kiem.
Roz dział 73 (4). Czy to, co mó wi się o Bo gu lub o Sy nu Bo żym, mo żna

mó wić o tym czło wie ku lub o sy nu czło wie czym.

[DYS TYNK CJA XXIII]

Roz dział 74 (1). Czy Chry stus miał wia rę, na dzie ję i mi łość.
Roz dział 75 (2). Co to jest wia ra.
Roz dział 76 (3). Na ile spo so bów mó wi się o wie rze.
Roz dział 77 (4). Co to zna czy wie rzyć Bo ga, lub Bo gu, lub w Bo ga.
Roz dział 78 (5). O bez po sta cio wej ja ko ści umy słu, któ ra jest w  złym

chrze ści ja ni nie.
Roz dział 79 (6). Ja kim spo so bem wia ra zwa na jest jed na.
Roz dział 80 (7). Że wia ra jest o tym, co nie jest wła ści wie wi dzia ne, sama

zaś wi dzia na jest przez te go, w kim jest.
Roz dział 81 (8). Opis wia ry.
Roz dział 82 (9). Dla cze go sa ma wia ra zwa na jest pod wa li ną.

[DYS TYNK CJA XXIV]

Roz dział 83 (1). Jak na le ży ro zu mieć to: Aby ście, gdy się sta nie, uwierzyli.
Roz dział 84 (2). Czy Piotr miał wia rę w mę kę, kie dy wi dział, że ten czło -

wiek cier pi.
Roz dział 85 (3). Czy wie się to, w co się wie rzy.

[DYS TYNK CJA XXV

Roz dział 86 (1). O wie rze daw nych.
Roz dział 87 (2). O wie rze pro stacz ków.
Roz dział 88 (3). W co wy star cza ło wie rzyć przed przyj ściem.
[37] Roz dział 89 (4). O wie rze Kor ne liu sza.
Roz dział 90 (5). O rów no ści wia ry, na dziei, mi ło ści i czy nu.

[DYS TYNK CJA XXVI]

Roz dział 91 (1). O na dziei, czym jest.
Roz dział 92 (2). O czym jest na dzie ja.
Roz dział 93 (3). Czym ró żni się wia ra i na dzie ja.
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Roz dział 94 (4). Czy w Chry stu sie by ła wia ra i na dzie ja.
Roz dział 95 (5). Czy spra wie dli wi w ot chła ni mie li wia rę i na dzie ję.

[DYS TYNK CJA XXVII]

Roz dział 96 (1). O mi ło ści Bo ga i bliź nie go, któ ra jest w Chry stu sie i w nas.
Roz dział 97 (2). Co to jest mi łość.
Roz dział 98 (3). Czy tą sa mą mi ło ścią mi ło wa ny jest Bóg i czło wiek.
Roz dział 99 (4). Dla cze go mó wi się o dwu przy ka za niach mi ło ści.
Roz dział 100 (5). O spo so bie mi ło wa nia.
Roz dział 101 (6). O wy peł nie niu te go przy ka za nia: Bę dziesz mi ło wał Boga

z ca łe go ser ca.
Roz dział 102 (7). Że jed no z przy ka zań jest w dru gim.
Roz dział 103 (8). Co ma być mi ło ścią mi ło wa ne.

[DYS TYNK CJA XXVIII]

Roz dział 104 (1). Czy przy ka za no nam mi ło wać ca łe go bliź nie go i nas
ca łych.

Roz dział 105 (2). Że w mi ło ści bliź nie go za wie ra się mi łość anio łów.
Roz dział 106 (3). Kto jest bliź nim.
Roz dział 107 (4). Ja ki mi spo so ba mi zwa ny jest bliź ni.

[DYS TYNK CJA XXIX]

Roz dział 108 (1). O po rząd ku mi ło wa nia, co naj pierw, co po tem.
Roz dział 109 (2). Czy wszy scy lu dzie jed na ko wo ma ją być mi ło wa ni.
Roz dział 110 (3). O stop niach mi ło ści.

[DYS TYNK CJA XXX]

Roz dział 111 (1). Czy le piej jest mi ło wać nie przy ja ciół niż przy ja ciół.

[38] [DYS TYNK CJA XXXI]

Roz dział 112 (1). Czy mi łość raz po sia da ną tra ci się.
Roz dział 113 (2). Dla cze go mó wi się, że wia ra, na dzie ja i wie dza gi ną, 

a nie mi łość, cho ciaż i ona jest po czę ści.
Roz dział 114 (3). Czy Chry stus za cho wał ten po rzą dek mi ło ści, co my.

[DYS TYNK CJA XXXII]

Roz dział 115 (1). O mi ło ści Bo ga.
Roz dział 116 (2). Ja kim spo so bem mó wi się, że Bóg bar dziej lub mniej

mi łu je te go lub in ne go.
Roz dział 117 (3). Że mi łość Bo ga po win na być roz pa try wa na na dwa

spo so by.
Roz dział 118 (4). Czy ktoś bar dziej lub mniej mi ło wa ny jest przez Bo ga

w tym niż w in nym cza sie.
Roz dział 119 (5). Czy Bóg od wiecz nie umi ło wał po tę pio nych.
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[DYS TYNK CJA XXXIII]

Roz dział 120 (1). O czte rech cno tach kar dy nal nych.
Roz dział 121 (2). Czy by ły w Chry stu sie i czy są w anio łach.
Roz dział 122 (3). O ko rzy sta niu z nich.

DYS TYNK CJA XXIV]

Roz dział 123 (1). O sied miu da rach Du cha Świę te go.
Roz dział 124 (2). Czy są cno ta mi i czy są w anio łach.
Roz dział 125 (3). Czy by ły w Chry stu sie.
Roz dział 126 (4). O ró żni cy bo jaź ni.
Roz dział 127 (5). O czy stej, słu żeb nej i po cząt ko wej.
Roz dział 128 (6). Czym ró żnią się czy sta i słu żeb na.
Roz dział 129 (7). Że bo jaźń słu żeb na i po cząt ko wa zwa na jest po cząt -

kiem mą dro ści, lecz roz ma icie.
Roz dział 130 (8). W ja ki spo sób bo jaźń czy sta trwa na wie ki.
Roz dział 131 (9). Czy bo jaźń ka ry, któ ra by ła w Chry stu sie, by ła słu żeb -

na, czy po cząt ko wa.

[39] [DYS TYNK CJA XXXV]

Roz dział 132 (1). O mą dro ści i wie dzy, czym się ró żnią.
Roz dział 133 (2). Czym ró żni się mą drość od umy słu.
Roz dział 134 (3). Czy umysł i wie dza, któ re za li cza ne są do da rów, są te

sa me, któ re czło wiek ma z na tu ry.

[DYS TYNK CJA XXXVI]

Roz dział 135 (1). O po wią za niu cnót, któ re się nie roz dzie la ją.
Roz dział 136 (2). Czy wszyst kie cno ty są rów ne w kim kol wiek są.
Roz dział 137 (3). W ja ki spo sób ca łe pra wo za wi sło na mi ło ści.

[DYS TYNK CJA XXXVII]

Roz dział 138 (1). O dzie się ciu przy ka za niach w ja ki spo sób za war te są
w dwóch.

Roz dział 139 (2). Dla cze go mó wi się, że nie ma na świe cie żad ne go bożka.
Roz dział 140 (3). Dla cze go mó wi się, że w Du chu Świę tym do ko nu je się

wła ści wie od pusz cze nie grze chów.
Roz dział 141 (4). O du cho wym i cie le snym zna cze niu Pra wa.
Roz dział 142 (5). O kra dzie ży.
Roz dział 143 (6). O kłam stwie.

[DYS TYNK CJA XXXVIII]

Roz dział 144 (1). O trzech ro dza jach kłam stwa.
Roz dział 145 (2). O ośmiu ga tun kach kłam stwa.
Roz dział 146 (3). Co to jest kłam stwo.
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Roz dział 147 (4). Co to zna czy kła mać.
Roz dział 148 (5). Że ka żde kłam stwo jest grze chem, czy jest po ży teczne,

czy nie, i dla cze go.
Roz dział 149 (6). W ja kich rze czach błą dzi się z nie bez pie czeń stwem,

lub nie.

[DYS TYNK CJA XXXIX]

Roz dział 150 (1). O krzy wo przy się stwie.
Roz dział 151 (2). Czy ist nie je krzy wo przy się stwo, któ re nie jest kłam -

stwem.
[40] Roz dział 152 (3). O trzech spo so bach krzy wo przy się stwa.
Roz dział 153 (4). Czy przy się ga nie jest złem.
Roz dział 154 (5). O przy się dze skła da nej na stwo rze nia.
Roz dział 155 (6). Któ re przy się ga nie jest po wa żniej sze, czy skła da ne na

Bo ga, czy skła da ne na stwo rze nia, czy na Ewan ge lię.
Roz dział 156 (7). Co zna czy po wie dze nie: Na Bo ga.
Roz dział 157 (8). O tych, któ rzy przy się ga ją na fał szy wych bo gów.
Roz dział 158 (9). Że przy się ga lub obiet ni ca zło żo na prze ciw ko Bo gu

nie obo wią zu je.
Roz dział 159 (10). Czy jest krzy wo przy sięz cą ten, kto nie speł nia te go,

co nie ostro żnie przy siągł.
Roz dział 160 (11). O tych, któ rzy przy się ga ją chy tro ścią słów.
Roz dział 161 (12). O tym kto zmu sza ko goś przy się gać.

[DYS TYNK CJA XL]

Roz dział 162 (1). Dla cze go mó wi się, że Pra wo za ci ska rę kę, a nie ducha.
Roz dział 163 (2). Co to jest li te ra za bi ja ją ca.
Roz dział 164 (3). O od stę pie Pra wa i Ewan ge lii.

ROZ DZIA ŁY CZWAR TEJ KSIĘ GI

[DYS TYNK CJA I]

Roz dział 1. O sa kra men tach.
Roz dział 2. Co to jest sa kra ment.
Roz dział 3. Co to jest znak.
Roz dział 4. Czym ró żnią się znak i sa kra ment.
Roz dział 5. Dla cze go usta no wio ne zo sta ły sa kra men ty.
Roz dział 6. O ró żni cy sa kra men tów sta rych i no wych.
Roz dział 7. O ob rze za niu.
Roz dział 8. Ja ki śro dek mie li ci, któ rzy ży li przed ob rze za niem.
Roz dział 9. O usta no wie niu ob rze za nia i przy czy nie.
Roz dział 10. O ma leń stwach zmar łych przed ósmym dniem, któ re go

doko ny wa no ob rze za nia.
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[DYS TYNK CJA II]

[41] Roz dział 11 (1). O sa kra men tach No we go Pra wa.
Roz dział 12 (2). O chrzcie.
Roz dział 13 (3). O ró żni cy chrztu Ja no we go i Chry stu so we go.
Roz dział 14 (4). Ja ką ko rzyść miał chrzest Ja no wy.
Roz dział 15 (5). Czy ów chrzest był sa kra men tem.
Roz dział 16 (6). O for mie chrztu Ja no we go.

[DYS TYNK CJA III]
Roz dział 17 (1). Co to jest chrzest.
Roz dział 18 (2). O for mie chrztu.
Roz dział 19 (3). Że Apo sto ło wie chrzci li w imię Chry stu sa.
Roz dział 20 (4). Czy w imię Oj ca tyl ko, lub Sy na, lub Du cha Świę te go,

chrzest mo że być udzie la ny.
Roz dział 21 (5). O usta no wie niu chrztu.
Roz dział 22 (6). Dla cze go do ko nu je się tyl ko w wo dzie.
Roz dział 23 (7). O za nu rze niu, ile ra zy ma być do ko na ne.
Roz dział 24 (8). Kie dy ob rze za nie utra ci ło swą moc.
Roz dział 25 (9). O przy czy nie usta no wie nia chrztu.

[DYS TYNK CJA IV]
Roz dział 26 (1). O tych, któ rzy przyj mu ją sa kra ment i rzecz, i rzecz a nie

sa kra ment, oraz sa kra ment a nie rzecz.
Roz dział 27 (2). O przy stę pu ją cych po zor nie.
Roz dział 28 (3). Jak poj mu je się to: Wszy scy, któ rzy w Chry stu sie zo sta -

li ście ochrzcze ni, ob le kli ście się w Chry stu sa.
Roz dział 29 (4). Że za da nie chrztu speł nia mę czeń stwo, oraz wia ra 

i skru cha.
Roz dział 30 (5). Co da je chrzest przy stę pu ją cym w wie rze.
Roz dział 31 (6). Co w chrzcie od pusz czo ne jest spra wie dli wym.
Roz dział 32 (7). Ja kiej rze czy sa kra men tem jest chrzest, któ ry przyj muje

spra wie dli wy.

[DYS TYNK CJA V]
Roz dział 33 (1). Że chrzest jest rów nie do bry, udzie lo ny przez do bre go

lub złe go.
[42] Roz dział 34 (2). O mo cy i po słu dze chrztu.
Roz dział 35 (3). Ja ka by ła moc chrztu, któ rą Chry stus mógł dać słu gom,

ale nie dał.

[DYS TYNK CJA VI]
Roz dział 36 (1). Ko mu wol no chrzcić.
Rozdział 37 (2). Czy należy ponownie chrzcić ochrzczonych przez błędno-

wierców.
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Roz dział 38 (3). Że nikt nie jest chrzczo ny w ło nie mat ki.
Roz dział 39 (4). Czy jest chrzest, gdy sło wa źle są wy po wia da ne.
Roz dział 40 (5). O tym kto za nu rza się dla za ba wy.
Roz dział 41 (6). O od po wie dziach ro dzi ców chrzest nych.
Roz dział 42 (7). O ka te chi zmie i eg zor cy zmie.

[DYS TYNK CJA VII]

Roz dział 43 (1). O sa kra men cie bierz mo wa nia.
Roz dział 44 (2). Że mo że być udzie la ny tyl ko przez naj wy ższych ka pła -

nów.
Roz dział 45 (3). Ja ka jest moc te go sa kra men tu.
Roz dział 46 (4). Czy sa kra ment ten jest god niej szy od chrztu.
Roz dział 47 (5). Czy mo że być po wtó rzo ny.

[DYS TYNK CJA VIII]

Roz dział 48 (1). O sa kra men cie oł ta rza.
Roz dział 49 (2). Że w Sta rym Te sta men cie sa kra ment ten po prze dzi ła

figu ra, tak jak i chrzest.
Roz dział 50 (3). O usta no wie niu te go sa kra men tu.
Roz dział 51 (4). O for mie.
Roz dział 52 (5). Dla cze go Chry stus dał uczniom ten sa kra ment po innym

po ży wie niu.
Roz dział 53 (6). O sa kra men cie i rze czy.
Roz dział 54 (7). Że rzecz sa kra men tu jest dwo ja ka.

[DYS TYNK CJA IX]

Roz dział 55 (1). O dwu spo so bach spo ży wa nia.
[43] Roz dział 56 (2). O błę dzie tych, któ rzy mó wią że cia ło Chry stu sa

przyj mo wa ne jest tyl ko przez do brych.
Roz dział 57 (3). O ro zu mie niu ja kichś nie ja snych wy ra zów.

[DYS TYNK CJA X]

Roz dział 58 (1). O błęd no wier stwie tych, któ rzy mó wią, że cia ło Chry -
stu sa nie jest na oł ta rzu, jak tyl ko w zna ku.

Roz dział 59 (2). O świa dec twach Świę tych, któ re do wo dzą, że praw dzi -
we cia ło Chry stu sa jest na oł ta rzu.

[DYS TYNK CJA XI]

Roz dział 60 (1). O spo so bie prze mia ny.
Roz dział 61 (2). Ja kim spo so bem mó wi się, że Cia ło Chry stu sa sta je się

z sub stan cji chle ba.
Roz dział 62 (3). Dla cze go przyj mo wa ne jest pod in ną po sta cią.
Roz dział 63 (4). Dla cze go pod dwie ma po sta cia mi.
Roz dział 64 (5). Dla cze go mie sza się wo dę.
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Roz dział 65 (6). Ja kie cia ło dał Chry stus uczniom na wie cze rzy.

[DYS TYNK CJA XII]
Roz dział 66 (1). Gdzie są za pod mio to wa ne te przy pa dło ści.
Roz dział 67 (2). O ła ma niu i czę ściach.
Roz dział 68 (3). O wy zna niu Be ren ga riu sza.
Roz dział 69 (4). Co te czę ści ozna cza ją.
Roz dział 70 (5). Czy Chry stus co dzien nie jest wy nisz cza ny na oł ta rzu i czy

jest ofia rą to, co czy ni ka płan. 
Roz dział 71 (6). O przy czy nie usta no wie nia.

[DYS TYNK CJA XIII]
Roz dział 72 (1). Czy sa kra ment ten jest spra wo wa ny przez błęd no wier -

ców lub wy klę tych.
Roz dział 73 (2). Co czy ni błęd no wier cą i i kto to jest błęd no wier ca.

[DYS TYNK CJA XIV]
Roz dział 74 (1). O po ku cie.
[44] Roz dział 75 (2). Skąd na zwa po ku ty.
Roz dział 76 (3). Co to jest po ku ta.
Roz dział 77 (4). O uro czy stej i je dy nej po ku cie.
Roz dział 78 (5). Że grze chy czę sto od pusz cza ne są przez po ku tę.

[DYS TYNK CJA XV]
Roz dział 79 (1). Że ob cią żo ny wie lu grze cha mi nie mo że praw dzi wie

poku to wać za je den, je że li nie po ku tu je za wszyst kie.
Roz dział 80 (2). Z ja kich po wo dów zda rza ją się do pu sty.
Roz dział 81 (3). O Egip cja nach i So dom czy kach, któ rzy do cze śnie zostali

uka ra ni, by nie zgi nę li na wie ki.
Roz dział 82 (4). O ro dza jach jał mu żny.
Roz dział 83 (5). Co to jest jał mu żna. 
Roz dział 84 (6). Czy trze ba mó wić, że za dość czy nią trwa ją cy w grze chu

cię żkim a da ją cy hoj ne jał mu żny.
Roz dział 85 (7). Czy do bra wy ko ny wa ne przez nie któ rych złych, li czą się

do za słu gi ży wo ta, gdy na wró cą się do do bra.

[DYS TYNK CJA XVI]
Roz dział 86 (1). O troj gu roz pa try wa nych w po ku cie, mia no wi cie skru -

sze, wy zna niu, za dość uczy nie niu.
Roz dział 87 (2). Co to jest praw dzi we za dość uczy nie nie.
Roz dział 88 (3). Co to jest fał szy we za dość uczy nie nie.
Roz dział 89 (4). O tro ja kim dzia ła niu po ku ty.
Roz dział 90 (5). O mnó stwie po wsze dnich, któ re ob cią ża jak je den

grzech cię żki.
Roz dział 91 (6). O za dość uczy nie niu za po wsze dnie.
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[DYS TYNK CJA XVII]

Roz dział 92 (1). Czy grze chy są od pusz cza ne bez spo wie dzi.
Roz dział 93 (2). Czy wy star czy spo wia dać się sa me mu Bo gu.
Roz dział 94 (3). Że nie wy star czy spo wia dać się sa me mu Bo gu, je że li

mo żna wy spo wia dać się ka pła no wi.
[45] Roz dział 95 (4). Czy wy star czy wy spo wia dać się świec kie mu.
Roz dział 96 (5). Na co po trzeb na jest spo wiedź.

[DYS TYNK CJA XVIII]

Roz dział 97 (1). O od pusz cze niu, któ re go udzie la ka płan.
Roz dział 98 (2). O klu czach.
Roz dział 99 (3). O za sto so wa niu klu czy.
Roz dział 100 (4). Czy ka płan mo że od pu ścić grzech i za trzy mać grzech.
Roz dział 101 (5). Ja kim spo so bem ka pła ni od pusz cza ją lub za trzy mu ją

grze chy.
Roz dział 102 (6). Ja kim spo so bem ka pła ni wią żą lub roz wią zu ją od grze-

chów.
Roz dział 103 (7). Jak na le ży ro zu mieć owo: Co kol wiek zwią żesz itd.
Roz dział 104 (8). Co to są ciem no ści we wnętrz ne i we wnętrz na zma za.

[DYS TYNK CJA XIX]

Roz dział 105 (1). Kie dy i ko mu da wa ne są te klu cze.
Roz dział 106 (2). Czy przez nie god nych prze le wa na jest ła ska god nym.
Roz dział 107 (3). Jak na le ży ro zu mieć: Prze kli nać bę dę bło go sła wieństwa

wa sze.
Roz dział 108 (4). Ja ki po wi nien być sę dzia ko ściel ny.

[DYS TYNK CJA XX]

Roz dział 109 (1). O  tych, któ rzy po ku tu ją na koń cu.
Roz dział 110 (2). O tych, któ rzy po ku ty nie do peł nia ją.
Roz dział 111 (3). O tym, któ re mu nie opatrz ny ka płan na ło żył za ma łą

po ku tę.
Roz dział 112 (4). Że umie ra ją cym po ku ty nie na le ży na kła dać, lecz po -

da wać do wia do mo ści.
Roz dział 113 (5). Że w ko niecz no ści nie na le ży od ma wiać po ku ty lub

po jed na nia.
Roz dział 114 (6). Że by pre zbi ter nie udzie lał ni ko mu po jed na nia nie

radząc się bi sku pa, chy ba że w ko niecz no ści.
Roz dział 115 (7). Czy na le ży przy jąć ofia rę te go, kto bie gnąc do po ku ty,

uprze dzo ny zo stał śmier cią.

[46] [DYS TYNK CJA XXI]

Roz dział 116 (1). O grze chach, któ re od pusz cza ne są po tym ży ciu.
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Roz dział 117 (2). O tych, któ rzy bu du ją zło to, sre bro, ka mie nie dro gie,
drwa, sia no, sło mę.

Roz dział 118 (3). O  ogniu czyść co wym, któ rym jed ni prę dzej, in ni póź -
niej są oczysz cza ni.

Roz dział 119 (4). Co to jest bu do wać drwa, sia no sło mę.
Roz dział 120 (5). Co to jest bu do wać zło to, sre bro, dro gie ka mie nie.
Roz dział 121 (6). Że ktoś praw dzi wie po ku tu je, cho ciaż nie za ka żdy po -

wsze dni.
Roz dział 122 (7). Co to jest spo wiedź po wszech na.
Roz dział 123 (8). Że nikt nie po wi nien wy zna wać grze chów, któ rych nie

po peł nił.
Roz dział 124 (9). O ka rze ka pła na, któ ry wy ja wia grzech spo wia da ją-

cego się.

[DYS TYNK CJA XXII]

Roz dział 125 (1). Czy grze chy od pusz czo ne wra ca ją.
Roz dział 126 (2). Co jest sa kra men tem i rze czą.

[DYS TYNK CJA XXIII]

Roz dział 127 (1). O sa kra men cie ostat nie go na masz cze nia.
Roz dział 128 (2). O trzech ro dza jach na masz cze nia.
Roz dział 129 (3). Przez ko go ten sa kra ment zo stał usta no wio ny.
Roz dział 130 (4). O po wta rza niu te go sa kra men tu.

[DYS TYNK CJA XXIV]

Roz dział 131 (1). O świę ce niach ko ściel nych, ile jest.
Roz dział 132 (2). Dla cze go jest sie dem.
Roz dział 133 (3). Ja kich du chow ni po win ni do bie rać.
Roz dział 134 (4). O ko ro nie i ton su rze.
Roz dział 135 (5). O ostia riu szach.
Roz dział 136 (6). O lek to rach.
Roz dział 137 (7). O eg zor cy stach.
Roz dział 138 (8). O ako li tach.
Roz dział 139 (9). O sub dia ko nach.
[47] Roz dział 140 (10). O dia ko nach.
Roz dział 141 (11). O pre zbi te rach.
Roz dział 142 (12). Któ re świę ce nia zwa ne są wy ższy mi.
Roz dział 143 (13). Co na zy wa my świę ce nia mi.
Roz dział 144 (14). O na zwach god no ści i urzę du.
Roz dział 145 (15). O bi sku pie.
Roz dział 146 (16). O pa pie żu.
Roz dział 147 (17). O po czwór nym sta nie bi sku pów.
Roz dział 148 (18). O wiesz czu.
Roz dział 149 (19). O kan to rze.
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[DYS TYNK CJA XXV]

Roz dział 150 (1). O wy świę co nych przez błęd no wier ców.
Roz dział 151 (2). O sy mo nii, skąd na zwa i co to jest.
Roz dział 152 (3). O tych, któ rzy świę ce ni są przez świę to kup ców świa -

do mie lub nie.
Roz dział 153 (4). O tych, któ rzy mó wią, że ku pu ją so bie rze czy cie le sne

a nie du cho we.
Roz dział 154 (5). O roz ró żnie niu świę to kup ców.
Roz dział 155 (6). O tych, któ rzy przy mu so wo świę ce ni są przez błęd no -

wier ców lub in nych świę to kup ców.
Roz dział 156 (7). O wie ku świę co nych.

[DYS TYNK CJA XXVI]

Roz dział 157 (1). O sa kra men cie ma łżeń stwa.
Roz dział 158 (2). O usta no wie niu je go i przy czy nie.
Roz dział 159 (3). Kie dy zgod nie z przy ka za niem i zgod nie z przy zwo le -

niem za wie ra ne jest ma łżeń stwo.
Roz dział 160 (4). Ja ki mi spo so ba mi poj mu je się przy zwo le nie.
Roz dział 161 (5). Że za ślu bi ny są do bre.
Roz dział 162 (6). Ja kiej rze czy sa kra men tem jest ma łżeń stwo.

[DYS TYNK CJA XXVII]

Roz dział 163 (1). Co na le ży roz wa żyć w ma łżeń stwie.
Roz dział 164 (2). Co to jest ma łżeń stwo.
[48] Roz dział 165 (3). O zgo dzie, któ ra po wo du je ma łżeń stwo.
Roz dział 166 (4). Kie dy ma łżeń stwo za czy na ist nieć.
Roz dział 167 (5). O po glą dzie nie któ rych, co mó wią, że nie ma ma łżeń -

stwa przed cie le snym zbli że niem.
Roz dział 168 (6). Że na rze czo na mo że wy brać klasz tor bez zgo dy na rze -

czo ne go.
Roz dział 169 (7). Że ma łżo nek bez zgo dy współ ma łżon ka nie mo że ślu -

bo wać wstrze mięź li wo ści.
Roz dział 170 (8). O ma łżeń stwach cu dzo ło żnych.
Roz dział 171 (9). Że ob lu bie niec i ob lu bie ni ca wie lo ra ko są poj mo -

wani.
Roz dział 172 (10). Któ ra ob lu bie ni ca sta je się wdo wą przez śmierć oblu -

bień ca, a któ ra nie.

[DYS TYNK CJA XXVIII]

Roz dział 173 (1). Czy zgo da na przy szłość, na wet umoc nio na przy się gą,
po wo du je ma łżeń stwo.

Roz dział 174 (2). O tym, co na le ży do sub stan cji, a co do wy stro ju sakra -
men tu.
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Roz dział 175 (3). Czy ta zgo da, któ ra po wo du je ma łżeń stwo, do ty czy
cie le sne go zbli że nia, czy wspól ne go miesz ka nia, czy cze goś in ne go.

Roz dział 176 (4). Dla cze go nie wia sta ukształ to wa na zo sta ła z bo ku męż-
czy zny.

[DYS TYNK CJA XXIX]

Roz dział 177 (1). Że nie ma praw nej zgo dy, gdzie jest przy mus.

[DYS TYNK CJA XXX]

Roz dział 178 (1). O błę dzie, któ ry uda rem nia zgo dę.
Roz dział 179 (2). O ma łżeń stwie Ma ryi i Jó ze fa.
Roz dział 180 (3). O przy czy nie ce lo wej ma łżeń stwa.
Roz dział 181 (4). Że zły cel nie ka zi sa kra men tu.

[DYS TYNK CJA XXXI]

Roz dział 182 (1). O trzech do brach ma łżeń stwa.
Roz dział 183 (2). O dwo ja kiej se pa ra cji.
Roz dział 184 (3). O tych, któ rzy sto su ją tru ci zny bez płod no ści.
[49] Roz dział 185 (4). Kie dy są za bój ca mi sto su ją cy spę dze nie pło du.
Roz dział 186 (5). O uspra wie dli wie niu zbli że nia cie le sne go przez do bra

ma łżeń stwa.
Roz dział 187 (6). O po bła ża niu Apo sto ła.
Roz dział 188 (7). O złu nie wstrze mięź li wo ści.
Roz dział 189 (8). O roz ko szy cie le snej, któ ra jest grze chem lub nie.

[DYS TYNK CJA XXXII]

Roz dział 190 (1). O od da wa niu cie le snej po win no ści.
Roz dział 191 (2). O wstrze mięź li wo ści za cho wy wa nej za wspól ną 

zgo dą.
Roz dział 192 (3). Kie dy na le ży po wstrzy mać się od zbli że nia.
Roz dział 193 (4). W ja kich okre sach nie na le ży urzą dzać we sel.

[DYS TYNK CJA XXXIII]

Roz dział 194 (1). O ró żnych pra wach ma łżeń stwa.
Roz dział 195 (2). Czy dzie wic two Ja na na le ży przed kła dać nad czy stość

Abra ha ma.
Roz dział 196 (3). Ja ki był oby czaj ma łżeń stwa pod Pra wem.
Roz dział 197 (4). Ko mu wol no by ło wte dy mieć wie le lub nie.

[DYS TYNK CJA XXXIV]

Roz dział 198 (1). O oso bach upraw nio nych.
Roz dział 199 (2). O se pa ra cji zim nych.
Roz dział 200 (3). O tych, któ rzy po wstrzy ma ni cza ra mi nie mo gą spół -

ko wać.
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Roz dział 201 (4). O sza lo nych.
Roz dział 202 (5). O tych, któ rzy śpią z dwie ma sio stra mi.
Roz dział 203 (6). Że nie na le ży od pra wiać żo ny dla ja kiejś ska zy cia ła.

[DYS TYNK CJA XXXV]

Roz dział 204 (1). O upraw nie niach mę ża i żo ny.
Roz dział 205 (2). Że mąż nie mo że od pra wić nie rząd nej, chy ba że sam

nie upra wiał nie rzą du i na od wrót.
Roz dział 206 (3). O po jed na niu tych, któ rzy z po wo du nie rzą du są sepa -

ro wa ni.
Roz dział 207 (4). O tych, któ rzy przed po łą cze niem zma za li się cu dzo -

łó stwem.

[50] [DYS TYNK CJA XXXVI]

Roz dział 208 (1). O nie wol ni cach, czy ze wzglę du na naj ni ższy stan może
za ist nieć se pa ra cja.

Rozdział 209 (2). O małżeństwie niewolnika i niewolnicy różnych panów.
Roz dział 210 (3). O mę żu, któ ry ro bi się nie wol ni kiem, by od dzie lić się

od żo ny.
Roz dział 211 (4). O wie ku za wie ra ją cych.

[DYS TYNK CJA XXXVII]

Roz dział 212 (1). W któ rych świę ce niach ma łżeń stwo nie mo że być
zawar te.

Roz dział 213 (2). O za bój cach swych ma łżon ków.

[DYS TYNK CJA XXXVIII]

Roz dział 214 (1). O ślu bach.
Roz dział 215 (2). O ró żni cy ślu bów.
Roz dział 216 (3). O tych, któ rzy wra ca ją po dłu giej nie wo li.

[DYS TYNK CJA XXXIX]

Roz dział 217 (1). O ró żnej re li gii.
Roz dział 218 (2). O ma łżeń stwie wier ne go i nie wier nej oraz dwoj ga nie -

wier nych.
Roz dział 219 (3). O du cho wym nie rzą dzie, z po wo du któ re go ma łżo nek

mo że być od da lo ny.
Roz dział 220 (4). Za ja kie grze chy se pa ra cja mo że za ist nieć, al bo nie.
Roz dział 221 (5). Kie dy wier ne mu wol no in ną po jąć, al bo nie.
Roz dział 222 (6). Czy ist nie je ma łżeń stwo mię dzy nie wier ny mi.
Roz dział 223 (7). Ja kie ma łżeń stwo jest praw ne.

[DYS TYNK CJA XL]
Roz dział 224 (1). O po kre wień stwie cie le snym.
Roz dział 225 (2). O li cze niu stop ni po kre wień stwa.
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Roz dział 226 (3). Dla cze go li czy się sześć stop ni.
Roz dział 227 (4). O dys pen sie Grze go rza dla An glów.

[51] [DYS TYNK CJA XLI]
Roz dział 228 (1). O stop niach po wi no wac twa.
Roz dział 229 (2). O ró żnych tra dy cjach po wi no wac twa.
Roz dział 230 (3). Czy ist nie je ma łżeń stwo mię dzy ty mi, któ rych roz dziela

świa do me po kre wień stwo.
Roz dział 231 (4). W opar ciu o świa dec twa ja kich osób ma ją być zry wane

ma łżeń stwa.
Roz dział 232 (5). Co to jest nie rząd.
Roz dział 233 (6). Co to jest zhań bie nie.
Roz dział 234 (7). Co to jest cu dzo łó stwo.
Roz dział 235 (8). Co to jest ka zi rodz two.
Roz dział 236 (9). Co to jest po rwa nie.

[DYS TYNK CJA XLII]
Roz dział 237 (1). O po kre wień stwie du cho wym.
Roz dział 238 (2). Kim są dzie ci du cho we.
Roz dział 239 (3). O związ ku du cho wych lub przy spo so bio nych dzie ci 

z na tu ral ny mi.
Roz dział 240 (4). O związ ku dzie ci, któ re uro dzi ły się przed lub po po -

kre wień stwie du cho wym.
Roz dział 241 (5). Czy wol no ko muś po jąć dwie współ mat ki, jed ną po

dru giej (po śmier ci chrze śniacz ki po jąć jej mat kę chrzest ną).
Roz dział 242 (6). Czy mąż i żo na mo gą ra zem trzy mać dziec ko.
Roz dział 243 (7). O dru gich, trze cich i dal szych za ślu bi nach.

[DYS TYNK CJA XLIII]
Roz dział 244 (1). O zmar twych wsta niu i są dzie.
Roz dział 245 (2). O gło sie trą by.
Roz dział 246 (3). O pół no cy.
Roz dział 247 (4). O księ gach, któ re wte dy zo sta ną otwar te.
Roz dział 248 (5). O pa mię ci wy bra nych, czy bę dzie wte dy prze szłe zło

obej mo wa ła.
Roz dział 249 (6). O tych, któ rzy zo sta ną zna le zie ni ży wi.
Roz dział 250 (7). Jak ro zu mie się Chry stu sa, sę dzie go ży wych i umar łych.

[52] [DYS TYNK CJA XLIV]
Roz dział 251 (1). O wie ku i po sta wie zmar twych wsta łych.
Roz dział 252 (2). Że po wsta nie co kol wiek by ło z sub stan cji i na tu ry ciała,

cho ciaż nie w tej sa mej czę ści cia ła.
Roz dział 253 (3). Że świę ci wsta ną bez żad ne go znie kształ ce nia.
Roz dział 254 (4). Czy cia ła po tę pio nych ze znie kształ ce nia mi po wsta ną,

któ re tu mie li.
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Roz dział 255 (5). Że nie zo sta ną po chło nię te cia ła złych, któ re wte dy
bę dą pło nę ły.

Roz dział 256 (6). Czy de mo ny pa lo ne są cie le snym ogniem.
Roz dział 257 (7). Czy du sze bez ciał od czu wa ją ogień ma te rial ny.
Roz dział 258 (8). O po ro nio nych pło dach i po twor kach.

[DYS TYNK CJA XLV]
Roz dział 259 (1). O ró żnych po miesz cze niach dusz po śmier ci.
Roz dział 260 (2). O wspie ra niu zmar łych.
Roz dział 261 (3). O ob rzę dach po grze bu.
Roz dział 262 (4). O dwóch rów nie do brych, z któ rych je den ma po

śmier ci wie le po mo cy.
Roz dział 263 (5). Ja ki mi wspar cia mi wspo ma ga ni bę dą zna le zie ni na

koń cu.
Roz dział 264 (6). Ja kim spo so bem świę ci i uwiel bie ni oraz anio ło wie

sły szą proś by bła ga ją cych i orę du ją za ni mi.

[DYS TYNK CJA XLVI]
Roz dział 265 (1). Czy bar dzo złym udzie la ne jest zła go dze nie ka ry.
Roz dział 266 (2). O ukry tym są dzie Bo żym.
Roz dział 267 (3). O spra wie dli wo ści i mi ło sier dziu Bo ga.
Roz dział 268 (4). Dla cze go mó wi się, że jed ne dzie ła są spra wie dli wości,

a in ne mi ło sier dzia lub do bro ci Bo ga.
Roz dział 269 (5). W ja ki spo sób mó wi się, że wszyst kie dro gi Pań skie są

mi ło sier dziem i praw dą.

[DYS TYNK CJA XLVII]
Roz dział 270 (1). O wy rod ku są du.
Roz dział 271 (2). Że świę ci bę dą są dzi li i ja kim spo so bem.
[53] Roz dział 272 (3). O sta nach tych, któ rzy bę dą pod są dem.
Roz dział 273 (4). O po rząd ku są du o po słu dze anio łów.
Roz dział 274 (5). Czy po są dzie de mo ny bę dą prze ło żo ne lu dziom do

ka ra nia.

[DYS TYNK CJA XLVIII]
Roz dział 275 (1). O po sta ci sę dzie go.
Roz dział 276 (2). Ja ka uka że się po stać słu gi.
Roz dział 277 (3). Dla cze go mó wi się, że w po sta ci słu gi Chry stus bę dzie

wskrze szał cia ła.
Roz dział 278 (4). O miej scu są du.
Roz dział 279 (5). O ja ko ści świa teł i cza su po są dzie.

[DYS TYNK CJA XLIX]

Roz dział 280 (1). O ró żni cy po miesz czeń w nie bie i w pie kle.
Roz dział 281 (2). Czy tam ktoś po zna je coś, co nie wszy scy zna ją.
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Roz dział 282 (3). O rów nej ra do ści.
Roz dział 283 (4). Czy szczę ście świę tych bę dzie po są dzie więk sze.

[DYS TYNK CJA L]

Roz dział 284 (1). Czy źli w pie kle bę dą grze szyć.
Roz dział 285 (2). Dla cze go mó wi się ciem no ści ze wnętrz ne.
Roz dział 286 (3). Czy du sze po tę pio nych ma ją zna jo mość te go, co się

tu dzie je.
Roz dział 287 (4). O bo ga czu i Ła za rzu.
Roz dział 288 (5). Czy do brzy i źli wi dzą się wza jem nie.
Roz dział 289 (6). O prze pa ści mię dzy do bry mi a zły mi.
Roz dział 290 (7). Czy wi dok ka ry nie zbo żnych zmniej sza lub zwięk sza

chwa łę do brych.
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[55] KSIĘ GA PIERWS ZA

O Ta jem ni cy Trój cy

DYS TYNK CJA I

Roz dział 1.

1. Wszel ka na uka o rze czach i zna kach. Nam, usta wicz nie pil nym ba -
da niem roz wa ża ją cym za war tość Sta re go i No we go Pra wa, dzię ki uprzed -
niej ła sce Bo żej sta ło się wia do me, iż tok Pi sma Świę te go ob ra ca się głów nie
wo kół rze czy i zna ków. Jak bo wiem zna ko mi ty na uczy ciel Au gu styn mó wi
w księ dze De do ctri na chri stia na,19 „wszel ka na uka jest o rze czach lub zna -
kach. Lecz rze czy ta kże przez zna ki są po zna wa ne. Ści śle zaś rze cza mi jest
tu na zy wa ne to, cze go nie uży wa się na ozna cze nie cze goś; zna ka mi zaś to,
cze go uży tek po le ga na ozna cza niu”. – Wśród nich są ta kie, któ rych ca ły
uży tek jest w ozna cza niu, a nie w uspra wie dli wia niu, to zna czy że ni mi po -
słu gu je my się tyl ko, by coś ozna czyć, jak pew ne sa kra men ty sta ro praw ne;
in ne, któ re nie tyl ko ozna cza ją, lecz udzie la ją te go, co we wnętrz nie wspie -
ra, jak sa kra men ty ewan ge lij ne. – „Z cze go 20 otwar cie poj mu je się, co tu
jest na zy wa ne zna ka mi, te mia no wi cie rze czy, któ re są uży wa ne do ozna -
cze nia cze goś. Ka żdy więc znak jest za ra zem ja kąś rze czą: co bo wiem nie
jest rze czą, jak w tym sa mym dzie le mó wi Au gu styn, w ogó le nie ist nie je;
ale nie ka żda rzecz jest na od wrót zna kiem”, po nie waż nie jest uży wa na do
ozna cze nia cze goś.

2. Je że li na to zwró ci uwa gę pil ne i roz wa żne ba da nie teo lo gów, za uwa -
ży, że Pi smo Świę te trzy ma prze pi sa ną for mę w na uce.

3. O tym więc na le ży nam mó wić, chcą cym pod wo dzą Bo ga otwo rzyć
do stęp do nie ja kie go zro zu mie nia rze czy Bo żych. I „naj pier w21 o rze czach,
po tem o zna kach bę dzie my roz pra wiać”.

[56] Roz dział 2.b

1. Mó wi o rze czach ogól nie. „To więc w rze czach na le ży roz wa żyć, jak
w tym sa mym dzie le 22 po wia da Au gu styn, że jed ne rze czy są do roz ko szy,

19 Księ ga I, roz dział 2. n. 2 (PL 34,19n; CSEL 80,9; CCL 32,7).
20 Au gu styn, ta mże (PL 34,20; CSEL 80,9; CCL 32,7).
21 Au gu styn, ta mże (PL 34,20; CSEL 80,9; CCL 32,7).
b Zo bacz: P. Abe lard, Sic et non, roz dział 8 (PL 178,1363 B -C); Sum ma sen ten tia rum,

I, 10 (PL 171,1803 B -C; 176,57 A -B),
22 Jak ru bry ka za pi su je, De do ctri na chri stia na, księ ga I, roz dział 3 n. 3 (PL 34,20; CSEL

80,9; CCL 32,8) gdzie ta kże tekst w nu me rze. 2.



in ne do użyt ku, jesz cze in ne roz ko szu ją i są uży tecz ne. Te, któ ry mi na le ży
się roz ko szo wać, czy nią nas szczę śli wy mi; ty mi, któ rych na le ży uży wać,
jeste śmy wspo ma ga ni i jak by wspie ra ni dą żąc do szczę śli wo ści, by śmy do
tych rze czy, któ re nas uszczę śli wia ją mo gli dojść i do nich przy lgnąć.”

2. O rze czach, któ re roz ko szu ją się i uży wa ją. „Rze cza mi zaś, któ re
roz ko szu ją się i uży wa ją, je ste śmy my, jak by mię dzy oboj giem po sta wie ni”,
oraz świę ci Anio ło wie.

3. Co to jest roz ko szo wać się i uży wać. „Roz ko szo wa ć23 za iste jest
przy lgnąć mi ło ścią do ja kiejś rze czy dla niej sa mej; na to miast uży wać, to co
przy szło do użyt ku, od no sić do osią gnię cia te go, czym na le ży się roz ko szować;
ina czej jest nad uży wać, a nie uży wać, bo nie do zwo lo ne uży cie win no się
na zy wać nad uży ciem”.

4.c O rze czach, któ ry mi na le ży się roz ko szo wać. „Rze cza mi,24 któ ry -
mi na le ży się roz ko szo wać są Oj ciec i Syn i Duch Świę ty. Ta sa ma jed nak
Trój ca jest pew ną rze czą naj wy ższą i wspól ną wszyst kim nią się roz ko szu -
ją cym, je śli jed nak ma być na zy wa na rze czą, a nie przy czy ną wszyst kich
rzeczy, je śli jed nak i przy czy ną. Nie ła two bo wiem zna leźć mia no, któ re
odpo wia da ło by ta kiej wznio sło ści, jak tyl ko że ta Trój ca le piej jest zwa na
jed nym Bo giem.

5. O rze czach, któ rych na le ży uży wać. Rze czy zaś, któ ry mi na le ży się
po słu gi wać, jest świat a w nim stwo rze nia. Stąd Au gu styn w tym sa mym
dzie le:25 „Tym świa tem trze ba po słu gi wać się, a nie roz ko szo wać, by nie -
wi dzial ne rze czy Bo ga, przez dzie ła je go, ro zu mem oglą da ne by ły,26 to
jest, by z do cze snych po zna wa ne by ły wiecz ne”. – Rów nież w tym sa mym
dzie le:27 „Spo śród wszyst kich rze czy tyl ko ty mi na le ży się roz ko szo wać,
które są wiecz ne i nie zmien ne; in nych zaś na le ży uży wać, by dojść do roz -
ko szo wa nia się tam ty mi.” Stąd Au gu styn w księ - [57] dze X De Tri ni ta te:28

„Roz ko szu je my się rze cza mi po zna ny mi, w któ rych, dla nich sa mych, wo la
ura do wa na spo czy wa.”

Roz dział 3.

1. Rów nież ja ka za cho dzi ró żni ca mię dzy roz ko szo wać się a używać,
ina czej niż wy żej. Trze ba jed nak za zna czyć, że ten sam Au gu styn w X księ -
dze De Tri ni ta te,29 ina czej niż wy żej bio rąc uży wać i roz ko szo wać się, tak
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23 Au gu styn, ta mże, roz dział 4, n. 4 (PL 34,20; CSEL 80,10; CCL 32,8).
c U sa me go Lom bar da, Glos sa do Li stu do Rzy mian 11,36 (ko deks Wa ty kań ski ła ciń ski

144 [= x], 58c; ko deks Wa ty kań ski ła ciń ski 695 [= z], 35c; PL 191,1494 C).
24 Au gu styn, ta mże, roz dział 5, n. 5 (PL 34,21; CSEL 80,10; CCL 32,9).
25 De do ctri na chri stia na, I, roz dział 4, n. 4 (PL 34,21; CSEL 80,10; CCK 32,8).
26 Rz 1,20.
27 Roz dział 22, n. 20 (PL 34,26; CSEL 80,18; CCL 32,16.
28 Roz dział 10, n. 13 (PL 42,981; CCL 50,327).
29 Roz dział 10, n. 13 (PL 42,981; CCL 50,327).



mó wi: „Uży wać, to brać coś w moc wo li; roz ko szo wać zaś, to uży wać z ra -
do ścią, już nie na dal na dziei, ale rze czy. Dla te go ka żdy, kto roz ko szu je się,
uży wa: bie rze bo wiem coś w moc wo li w ce lu roz ko szy; jed nak nie ka żdy,
kto uży wa, za ra zem roz ko szu je się, je że li do te go, co bie rze w moc wo li,
dą żył nie dla nie go sa me go, ale  dla cze goś in ne go.” – I zważ, że Au gu styn
zda je się mó wić, iż ci tyl ko roz ko szu ją się, któ rzy ra du ją się rze czą, a już
nie na dzie ją; i tak w tym ży ciu nie wy da je my się roz ko szo wać, lecz tyl ko
uży wać, gdzie ra du je my się w na dziei, po nie waż wy żej po wie dzia no, że
roz ko szo wać jest „przy lgnąć mi ło ścią do ja kiejś rze czy dla niej sa mej”, jak
na wet tu wie lu do Bo ga się przy wią zu je.

2. Okre śle nie te go, co wy da je się prze ciw ne. To zaś, co wy da je się
mu prze ciw ne, tak okre śla my, mó wiąc, że my tu i w przy szło ści roz ko szu -
je my się; lecz tam wła ści wie, do sko na le i w peł ni, gdzie we wła snej po staci
uj rzy my to, czym bę dzie my się roz ko szo wać; tu zaś, gdy idzie my w na dziei,30

wpraw dzie roz ko szu je my się, lecz nie tak bar dzo w peł ni. Stąd w X księdze
De Tri ni ta te:31 „Roz ko szu je my się po zna ny mi, w któ rych jest wo la”. Te nże
w księ dze De do ctri na chri stia na 32 rze cze: „Anio ło wie roz ko szu jąc się nim
już są szczę śli wi, któ rym i my pra gnie my się roz ko szo wać; i ile w tym ży ciu
już roz ko szu je my się, al bo przez zwier cia dło al bo przez po do bień stwo,33

ty le na sze piel grzy mo wa nie i zno śniej wy trzy mu je my i go rę cej pra gnie my
za koń czyć.” – In ne okre śle nie. Mo żna ta kże po wie dzieć, że kto roz ko szuje
się na wet w tym ży ciu, ma nie tyl ko ra dość na dziei, lecz ta kże rze czy, ponieważ
już roz ko szu je się tym, co mi łu je, i tak już po nie kąd rzecz ma.

[58] 3. Wia do mo więc, że Bo giem ma my się roz ko szo wać, a nie uży wać
go. „Tym bo wiem, jak mó wi Au gu styn,34 bę dziesz się roz ko szo wał, czym
sta niesz się szczę śli wy i w czym po kła dasz na dzie ję, że do te go doj dziesz”.
Te nże mó wi o tym w księ dze De do ctri na chri stia na:35 „Mó wi my, że tą
rzeczą roz ko szu je my się, któ rą mi łu je my dla niej sa mej; i tą tyl ko rze czą
nale ży się nam roz ko szo wać, któ ra nas uszczę śli wia, in nych zaś uży wać.” –
Czę sto zaś „mó wi się 36 roz ko szo wać, uży wać z przy jem no ścią. Sko ro bo -
wiem obec ne jest to, co się mi łu je, spra wia też so bą przy jem ność. Je że li
jed nak prze szedł byś przez nią i od niósł ją do te go, gdzie na le ży po zo stać,
użył byś jej, i mó wio no by nad uży wa jąc oraz nie wła ści wie, że się roz ko szu -
jesz. Je że li zaś przy lgnął byś i wy trwał, po kła da jąc w niej cel swej ra do ści,
wte dy praw dzi wie i wła ści wie trze ba bę dzie mó wić, że roz ko szu jesz się:
cze go nie na le ży czy nić, jak tyl ko w owej Trój cy, to jest w naj wy ższym i nie -
zmien nym dobru.”
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30 Zo bacz 2 Kor 5,7: Przez wia rę bo wiem cho dzi my, a nie przez wi dze nie.
31 Roz dział 10, n. 13 (PL 42,981; CCL 50,327).
32 Księ ga I, roz dział 30, n. 31 (PL 34,30n; CSEL 80,25; CCL 32,23s).
33 1 Kor 13,12.
34 De do ctri na chri stia na, I, roz dział 33, n. 37 (PL 34,33; CSEL 80,28; CCL 32,27).
35 Ta mże, księ ga I, roz dział 31, n. 34 (PL 34,32; CSEL 80,27; CCL 32,25).
36 Ta mże, roz dział 33, n. 37 (PL 34,33; CSEL 80,28n; CCL 32,27).



4. Czy lu dzi na le ży uży wać, czy roz ko szo wać się ni mi. Po nie waż zaś
lu dzie, któ rzy roz ko szu ją się in ny mi rze cza mi i ich uży wa ją, sa mi są ja ki miś
rze cza mi, py ta się: „czy ma ją roz ko szo wać się so bą, czy sie bie uży wać, czy
jed no i dru gie”. – Au gu styn tak na to od po wia da w księ dze De do ctri na
Chri stia na:37 „Je że li czło wiek ma być mi ło wa ny dla sa me go sie bie, roz ko -
szu je my się nim; je że li z po wo du cze goś in ne go, uży wa my go. Wy da je mi się
zaś, że ma być mi ło wa ny dla cze goś in ne go. Co bo wiem na le ży mi ło wać
dla nie go sa me go, na tym po le ga szczę śli we ży cie, cze go na wet na dzie ja
obec nie  cie szy. W czło wie ku zaś nie na le ży po kła dać na dziei, po nie waż
prze klę ty jest, kto to ro bi.38 Prze to je śli ja sno zwró cisz uwa gę, nikt nie powi -
nien so bą się roz ko szo wać, po nie waż nie jest obo wią za ny mi ło wać sie bie
dla sie bie; lecz dla te go, czym na le ży się roz ko szo wać.”

5. Prze ciw ne zaś te mu wy da je się to, co Apo stoł mó wi w Li ście do Fi le -
mo na:39 Tak, bra cie, niech roz ko szu ję się to bą w Pa nu. – Au gu styn tak wy -
ja śnia:40 „Gdy by po wie dział tyl ko roz ko szu ję to bą, a nie do dał w Pa nu,
wy da wa ło by się, że cel i na dzie ję mi ło ści po ło żył w nim; lecz po nie waż to
do dał, za zna czył, że w Pa nu po ło żył cel i nim się roz ko szu je.” Jak bo wiem
ten sam Au gu styn mó wi:41 „Gdy w Bo gu roz ko szu jesz się czło wie kiem,
Bogiem ra czej niż czło wie kiem się roz ko szu jesz.”

6. Py ta nie czy Bóg na mi się roz ko szu je, czy nas uży wa. Lecz po nie -
waż Bóg nas mi łu je, jak czę sto mó wi Pi smo,42 któ re „je go mi łość wo bec [59]
nas bar dzo za le ca”, Au gu sty n43 py ta się, w ja ki spo sób mi łu je, czy ja ko uży -
wa ją cy, czy ja ko roz ko szu ją cy się. – I cią gnie tak: „Je że li roz ko szu je się,
potrze bu je na sze go do bra; cze go nie po wie dział by nikt zdro wy. Mó wi
bowiem Pro rok:44 Dóbr mo ich nie po trze bu jesz; wszel kie bo wiem do bro
na sze al bo nim sa mym jest, al bo od nie go jest. Prze to nie roz ko szu je się
na mi, lecz nas uży wa. Je że li bo wiem nie roz ko szu je się i nie uży wa, nie widzę
ja kim mi ło wał by nas spo so bem. Ale nie tak uży wa nas, jak my in nych rzeczy.
My bo wiem rze czy, któ rych uży wa my, do te go od no si my, by śmy roz ko szo -
wa li się do bro cią Bo ga; Bóg zaś uży wa nie nas od no si do swo jej do bro ci.
On bo wiem li tu je się nad na mi dla swej do bro ci, my zaś nad so bą wza jem
dla je go do bro ci. On li tu je się nad na mi, by śmy nim się roz ko szo wa li, my
zaś li tu je my się nad so bą wza jem, by śmy nim się roz ko szo wa li. Gdy bowiem
my li tu je my się nad kimś i ko muś za ra dza my, czy ni my to na je go korzyść 
i w nią się wpa tru je my; lecz i na sza wy ni ka, gdyż mi ło sier dzia, któ re go innym
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37 Księ ga I, roz dział 22, nn. 20-21 (PL 34,26; CSEL 80,18; CCL 32,17).
38 Jr 17,5: Prze klę ty czło wiek, któ ry ufa w czło wie ku.
39 Wiersz 20.
40 De do ctri na chri stia na, księ ga I, roz dział 33, n. 37 (PL 34,33; CSEL 80,28; CCL 32,37).
41 Ta mże.
42 J 3,16; ta kże 1 J 4,9-16 itd.
43 De do ctri na chri stia na, księ ga I, roz dzia ły 30-32, nn. 33-35 (PL 34,32; CSEL 80,26

nn; CCL 22,25n).
44 Ps 15,2.



udzie la my, Bóg nie zo sta wia bez na gro dy. Ta zaś na gro da jest naj wyższa,
by śmy nim się roz ko szo wa li.” – Rów nież ”po nie waż do bry jest, ist nie je my,
i na ile ist nie je my, je ste śmy do brzy. Da lej po nie waż jest też spra wie dli wy,
nie je ste śmy źli bez kar nie; a na ile je ste śmy źli, na ty le też mniej ist nie je -
my. To bo wiem uży cie, któ rym Bóg nas uży wa, od no si się nie do je go, lecz
do na szej ko rzy ści, na to miast do je go tyl ko do bro ci.”

7. Czy cno ta mi na le ży się roz ko szo wać, czy ich uży wać. Tu trze ba
roz wa żyć, czy cnót trze ba uży wać, czy roz ko szo wać się ni mi. – Nie któ rym
wy da je się, że trze ba ich uży wać, a nie roz ko szo wać się ni mi. I po pie ra ją to
po wa gą Au gu sty na, któ ry jak uprzed nio wspo mnia no mó wi: „nie na le ży
roz ko szo wać się, jak tyl ko Trój cą, to jest naj wy ższym i nie zmien nym do -
brem”. – Mó wią, że ta kże dla te go nie na le ży ni mi się roz ko szo wać, po nie -
waż nie na le ży ich ko chać dla nich sa mych, lecz dla szczę śli wo ści wiecz nej;
to zaś, czym na le ży się roz ko szo wać, ma być ko cha ne z po wo du sie bie. –
Lecz że cno ty nie ma ją być ko cha ne dla sie bie, co wię cej tyl ko dla szczę śli -
wo ści, do wo dzą po wa gą Au gu sty na, któ ry w księ dze XIII De Tri ni ta te 45

prze ciw ko nie któ rym po wie dział: „Mo że cno ty, któ re dla sa mej szczę śli wo -
ści ko cha my, tak od wa ża ją się nas prze ko nać, by śmy sa mej szczę śli wo ści
nie ko cha li; je śli to czy nią, ta kże je za iste prze sta je my ko chać, gdy nie ko -
cha my tej, dla któ rej sa mej je ko cha li śmy.” W tych oto sło wach Au gu styn
zda je się wy ka zy wać, że cno ty na le ży ko chać nie dla nich sa mych, lecz dla
sa mej szczę śli wo ści. Je że li tak jest, prze to nie na le ży się ni mi roz ko szo wać.

[60] 8. In nym zaś wy da je się prze ciw nie, mia no wi cie że na le ży ni mi się
roz ko szo wać, po nie waż dla nich sa mych trze ba do nich dą żyć i je ko chać.
A po pie ra ją to po wa gą Am bro że go,46 któ ry mó wi o tym uryw ku Li stu do
Ga la tów: Owo cem Du cha jest mi łość, we se le, po kój, cier pli wość itd.: „Nie
na zy wa ich czy na mi, lecz owo ca mi, po nie waż na le ży do nich dą żyć dla
nich”. Je że li zaś dla nich na le ży do nich dą żyć, więc dla nich ma ją być
kocha ne.

9. My zaś pra gnąc spo śród po wag tę po zor ną sprzecz ność usu nąć, mó -
wi my że do cnót dla nich sa mych na le ży dą żyć i je mi ło wać, a jed nak dla
sa mej szczę śli wo ści. Ma ją być mia no wi cie ko cha ne dla nich sa mych, po nie -
waż ra du ją swych po sia da czy szcze rą i świę tą przy jem no ścią, i ro dzą w nich
du cho wą ra dość. Nie na le ży jed nak tu się za trzy my wać, lecz iść da lej. Nie
tu ma się za trzy mać krok mi ło ści, ani tu jest kres mi ło ści, lecz od nie sio ne
ma to być do do bra naj wy ższe go, do któ re go sa me go na le ży cał ko wi cie
przy lgnąć, po nie waż ono tyl ko ma być ko cha ne dla sie bie, a po za nim 
nicze go nie na le ży szu kać: ono bo wiem jest ce lem osta tecz nym. – Dla te go
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45 Roz dział 8, n. 11 (PL 42,1022n; CCL 50A,397).
46 Am bro zja ster na List do Ga la tów 5,22: „Nie po wie dział: Czy ny Du cha... lecz Owo ce

Du cha” (wśród dzieł Am bro że go, PL 17[1845]368 C), lecz po zo sta łych tam brak; są na tomiast
w Glos sa sa me go Lom bar da do te go uryw ka Pi sma Świę te go: „Owo ce zaś, jak by mówił: Te,
któ re wy li czy łem, są czy na mi cia ła, lecz te są czy na mi du cha... któ rych jed nak nie na zy wa
czy na mi lecz owo ca mi, po nie waż na le ży dą żyć do nich sa mych” (PL 192,160A).



Au gu styn mó wi,47 że mi łu je my je dla sa mej szczę śli wo ści, nie by śmy ich nie
mi ło wa li dla nich sa mych, lecz po nie waż sa mo to, że je mi łu je my, od no -
simy do te go naj wy ższe go do bra, któ re go wy łącz nie na le ży moc no się trzy -
mać; i w nim trwać i cel swe go ży cia za kła dać, dla te go cno ta mi nie na le ży
się roz ko szo wać.

10. Lecz po wie ktoś: „Roz ko szo wać się jest utkwić ko cha niem w ja kiejś
rze czy dla niej sa mej”, jak zo sta ło po wie dzia ne;48 je że li więc cno ty ma ją być
ko cha ne dla nich sa mych, to na le ży ni mi się roz ko szo wać. – Na co od powia -
da my: W tym opi sie, gdzie mo wa: „dla niej sa mej”, na le ży ro zu mieć: „tylko”,
o ty le, by mia no wi cie by ła ko cha na tyl ko dla sie bie sa mej, by nie od no si ła
się do cze goś in ne go, lecz cel tam był za ło żo ny, jak wy żej do wo dzi Au gu -
styn mó wiąc: „Je że li zaś przy lgnął byś i wy trwał, po kła da jąc w niej cel swej
ra do ści, wte dy praw dzi wie i wła ści wie trze ba bę dzie mó wić, że roz ko szu -
jesz się: cze go nie na le ży czy nić, jak tyl ko w owej Trój cy, to jest w naj -
wyższym i nie zmien nym do bru.” – Na le ży więc uży wać cnót, a przez nie
roz ko szo wać się naj wy ższym do brem. Tak mó wi my też o do brej wo li; skąd
Au gu styn w X księ dze De Tri ni ta te 49 po wia da: „Wo la to jest, przez któ rą
roz ko szu je my się.” Tak i przez [61] cno ty roz ko szu je my się, a nie ni mi, chyba
mo że ja kąś cno tą jest Bóg, jak mi łość. O któ rej po tem bę dzie mo wa.50

11. Po sło wie. „Wszyst kie go więc,51 co zo sta ło po wie dzia ne, od kąd
szcze gól nie roz pra wia li śmy o rze czach,52 ze bra niem jest to”, że in ne są,
który mi na le ży się roz ko szo wać, in ne któ rych na le ży uży wać, in ne któ ry mi
roz ko szu je się i któ rych się uży wa; a wśród tych, któ rych na le ży uży wać, są
nie któ re ta kie, przez któ re roz ko szu je my się, jak cno ty i wła dze du cha,
które sta no wią do bra przy ro dzo ne.53 O nich wszyst kich, za nim po wie my 
o zna kach, na le ży roz pra wiać; a naj pierw o rze czach, któ ry mi na le ży się
roz ko szo wać, mia no wi cie o świę tej i nie po dziel nej Trój cy.

DYS TYNK CJA II

Roz dział 1 (4).

1. O ta jem ni cy Trój cy i jed no ści. To więc praw dzi wą i po bo żną wiarą
ma my utrzy my wać, że „Trój ca to jest je den i je dy ny i praw dzi wy Bóg, jak mó wi
Au gu styn w I księ dze De Tri ni ta te,54 mia no wi cie Oj ciec i Syn i Duch Święty.
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47 Wy żej, n. 7, zo bacz ta kże n. 3..
48 Wy żej, n. 7.
49 Roz dział 10, n. 13 (PL 42,981; CCL 50,327).
50 Ni żej w Dys tynk cji 17.
51 Au gu styn, De do ctri na chri stia na, księ ga I, roz dział 35, n. 39 (PL 34,34; CSEL 80,30;

CCL 32,28n).
52 Od po cząt ku roz dzia łu 2.
53 Zo bacz Au gu styn, De li be ro ar bi trio, księ ga II, roz dział 19, n. 50 (PL 32,1268; CSEL

74,85).
54 Roz dział 2, n. 4 (PL 42,822; CCL 50,31).



Oraz mówi się, wierzy i rozumie, że ta Trójca jest jednej i tej samej substancji
czyli istoty, jest dobrem najwyższym, które poznawane jest najczystszym
duchem. Słaby bowiem wzrok umysłu ludzkiego nie wbije się w tak wspa-
niałe światło, jeżeli nie zostanie oczyszczony przez sprawiedliwość wiary.”

2.d Te nże w te jże:55 „Nie po twier dzam co po wie dzia łem w ka za niu:56 Bo że,
któ ry nie chcia łeś by praw dę zna li, jak tyl ko czy ści; bo mo żna od po wie dzieć,
że ta kże wie lu nie czy stych zna wie le rze czy praw dzi wych”.

[62] 3. O tej więc rze czy naj wy ższej i naj wznio ślej szej roz pra wiać trze -
ba z umia rem i bo jaź nią, a słu chać bar dzo uwa żnym i po bo żnym uchem,
„gdzie 57 cho dzi o jed ność Trój cy, Oj ca mia no wi cie i Sy na i Du cha Świę tego,
bo ni gdzie groź niej się nie błą dzi, ani mo zol niej cze goś się nie szu ka, ani
owoc niej cze goś się nie znaj du je.” – Dla te go ka żdy, kto słu cha i czy ta, co
mó wi się o nie wy po wie dzia nej i nie do stęp nej świa tło ści Bó stwa, niech stara
się na śla do wać i za cho wać, co czci god ny na uczy ciel Au gu styn w I księ dze
De Tri ni ta te 58 mó wi o sa mym so bie: „Nie bę dę się le nił, rze cze, szu kać
gdzie wąt pię; ani wsty dził uczyć gdzie błą dzę. Kto kol wiek więc sły szy to
lub czy ta, gdzie rów nie jest pew ny, niech idzie ze mną; gdzie rów nie wątpi,
niech szu ka ze mną; gdzie błąd swój po zna je, niech wra ca do mnie; gdzie
mój, niech mnie po wstrzy ma. Tak ra zem wej dzie my na dro gę mi ło ści, dążąc
do te go, o któ rym po wie dzia ne jest: Szu kaj cie ob li cza je go za wsze.59

Roz dział 2 (5).

1.e Ja ki był za miar pi szą cych o Trój cy. „Wszy scy zaś ka to lic cy pi sa rze,
jak w tej sa mej księ dze 60 mó wi Au gu styn, któ rzy pi sa li o Trój cy, któ rą jest
Bóg, do te go zmie rza li: we dług Pism uczyć, że Oj ciec i Syn i Duch Świę ty
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d  „W te jże (księ dze I De Tri ni ta te), po nie waż w ory gi na le, jak wi dać w wie lu ko deksach,
ta po wa ga umiesz czo na jest po in nej, przy to czo nej ni żej (roz dział 2, n. 2). O tej glo sie ulot -
nej za pi sał au tor Glo sy, któ ra on giś przy pi sy wa na by ła Pio tro wi z Po itiers: „Tu bo wiem praw -
da jest ob ja wia na wie lu nie czy stym, któ rzy ma ją mą drość (sa pien tia) od sa pe re, a nie
sa pien tia od sa por (smak, za pach). Stąd Mistrz umie ścił tu Re trac ta tio nes Au gu sty na na
mar gi ne sie: „Nie po twier dzam itd.”, by to, co zo sta ło po wie dzia ne: „nie wbi je się w tak
wspa nia łe świa tło”, nie by ło zro zu mia ne o ży ciu obec nym. „Wbi ja się” bo wiem w obec nym
ży ciu, jak zo sta ło po wie dzia ne, przez po zna nie. I te go punk tu po win no do ty czyć od wo ła -
nie Au gu sty na. Mistrz umie ścił je bo wiem, jak wie le in nych, po wy da niu księ gi na mar gi ne -
sie (Bam berg, ko deks pa try stycz ny 128 [= b], 30a; Ne apol, Bi blio te ka Na ro do wa VII C 14
[= n], 4d; Pa ryż, Bi blio te ka Na ro do wa ła ciń ski 14423 [= p], 43d).

55 Po nad to w Re trac ta tio nes, księ ga I, roz dział 4, n. 2 (PL 32,589; CSEL 36,22n).
56 So li lo qu ia, księ ga I, roz dział 1, n. 2 (PL 32,870).
57 Au gu styn, De Tri ni ta te, księ ga I, roz dział 3, n. 5 (PL 42,822; CCL 50,32).
85 Roz dział 2-3, nn. 4-5 (PL 42,822; CCL 50,32).
59 Ps 104,4.
e Te sa me pra wie sło wa przy to czo ne są u Hu go na, De sa cra men tis, II, 1, 4 (PL 176,376 B);

Gra tia nus, de con se cra tio ne, d. 3, c. 30 (A. Fried berg [ed.]: Cor pus Iu ris Ca no ni ci, Le ip zig
1[1879]1361.)

60 De Tri ni ta te, księ ga I, roz dział 4, n. 7 (PL 42,824; CCL 50,34n).



są jed nej sub stan cji i w nie po dziel nej rów no ści są jed nym Bo giem,” by by -
ła jed ność w isto cie a wie lość w oso bach. „Dla te go nie ma trzech bo gów,
lecz je den Bóg, cho ciaż Oj ciec zro dził Sy na i dla te go Syn nie jest kim Oj -
ciec jest, i Syn przez Oj ca jest zro dzo ny i dla te go Oj ciec nie jest kim Syn
jest, i Duch Świę ty ani Oj cem ani Sy nem nie jest, lecz tyl ko Du chem Oj ca i
Sy na, obu współ rów ny i na le żą cy do jed no ści Trój cy.”

2.f Au gu styn w księ dze Re trac ta tio nes:61 „Gdzie 62 po wie dzia łem o Oj cu i Synu:
Kto ro dzi i ko go ro dzi jed nym jest, na le ża ło po wie dzieć jed nym są, jak otwarcie
sa ma Praw da mó wi: Ja i Oj ciec jed no je ste śmy.”63

[63] 3. Utrzy muj my więc, że Oj ciec i Syn i Duch Świę ty są z na tu ry jed -
nym Bo giem, jak mó wi Au gu styn w księ dze De fi de ad Pe trum,64 a jed nak
sam Oj ciec nie jest kim Syn, ani sam Syn nie jest kim Oj ciec jest, ani Duch
Świę ty sam nie jest kim Oj ciec jest al bo Syn. Jed na bo wiem jest isto ta Oj ca
i Sy na i Du cha Świę te go, któ rą Gre cy na zy wa ją „ho mo usion”, w któ rej nie
jest czymś in nym Oj ciec, czymś in nym Syn, czymś in nym Duch Świę ty, cho -
ciaż oso bo wo in ny jest Oj ciec, in ny Syn, in ny Duch Świę ty”.

Roz dział 3 (6).

Jaka kolejność winna być zachowana gdy o Trójcy mowa. Zresztą jak
w I księdze De Trinitate65 uczy Augustyn, „najpierw trzeba udowodnić zgodnie
z powagami Pism Świętych, czy wiara tak się ma. Potem przeciwko gadatli-
wym rozumującym, wynioślejszym niż pojętniejszym,” katolickimi dowo-
dami i właściwymi podobieństwami posłużyć się należy do obrony i poświad-
czenia wiary, byśmy czyniąc zadość ich dochodzeniom, pełniej pouczyli spo-
kojnych, a oni „jeżeli nie mogliby znaleźć tego, czego szukają, spierali się raczej
o swoje poglądy, niż o samą prawdę lub o nasze wyjaśnienie.”

Roz dział 4 (7).g

1. Świa dec twa Świę tych o Trój cy. Przed łó żmy więc po wa gi Sta re-
go i No we go Przy mie rza, któ ry mi wy ka za na zo sta nie praw da Jed no ści 
i Trój cy. A naj pierw niech spo tka ją sa me po cząt ki Pra wa. Gdzie Mo jżesz
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f Ta glo sa, jak się zda je, po win na być do da na do słów Au gu sty na: „jed nym jest Bogiem”.
O któ rej pi sze pseu do Piotr z Po itiers: „Na le ża ło bo wiem po wie dzieć, jak te nże Au gu styn
mó wi: „jed nym są”. Stąd Mistrz umie ścił tu od wo ła nie Au gu sty na na mar gi ne sie (b 30; n 4d;
p 43d).

61 Księ ga I, roz dział 4, n. 3 (PL 32,590; CSEL 36,23).
62 So li lo qu ia, księ ga I, roz dział 1, n. 4 (PL 32,871).
63 J 10,30.
64 Wła ści wie Ful gen cjusz z Ru spe, roz dział 1, n. 5 (PL 65,674 B -C; ta kże wśród dzieł Augu-

sty na PL 40,755; CCL 91A,714n).
65 Roz dział 2, n. 4 (PL 42,822; CCL 50,31).
g Źró dła: naj pierw (co do n. 1, 5, 6, czę ścio wo 7-9) P. Abe lard, The olo gia Scho la rium,

I, 13 (PL 178,998nn), jak już pi sał L. Ott, Die Tri nitätsleh re der Sum ma sen ten tia rum als



mó wi:66 Słu chaj Izra elu! Pan, Bóg nasz, Pan je den jest; ta kże:67 Jam jest
Pan Bóg twój, któ rym cię wy wiódł z zie mi Egip skiej; Nie [64] bę dziesz
miał bo gów cu dzych przede mną. Oto tu wy ra ził jed ność Bo skiej na tu ry:
„Bóg bo wiem oraz Pan, jak mó wi Am bro ży w pierw szej księ dze De Tri ni -
ta te,68 jest mia nem na tu ry, mia nem mo cy.” – Rów nież gdzie in dziej Bóg
mó wiąc do Mo jże sza po wia da:69 Jam jest, któ rym jest,  a je śli rze ką ja kie
jest imię mo je, pójdź i po wiedz im: Któ ry jest po słał mnie do was. Mó wiąc
bo wiem Jam jest a nie My je ste śmy oraz Któ ry jest, a nie Któ rzy je ste śmy,
jak naj bar dziej otwar cie wy ja śnił, że jest tyl ko je den Bóg. – Rów nież w pie -
śni Księ gi Wyj ścia czy ta się:70 Pan wszech moc ny imię je go; nie mó wi Pa no -
wie, chcąc za zna czyć jed ność.

2. Wie lość ta kże osób a jed no cze śnie jed ność na tu ry uka zu je Pan w Księ-
dze Ro dza ju mó wiąc:71 Uczyń my czło wie ka na wy obra że nie i na po do -
bień stwo na sze. Mó wiąc bo wiem Uczyń my oraz na sze, oka zu je wie lość
osób; mó wiąc zaś wy obra że nie jed ność na tu ry. Jak bo wiem mó wi Au gu -
styn w księ dze De fi de ad Pe trum,72 „Je że li w owej na tu rze Oj ca i Sy na 
i Du cha Świę te go by ła by tyl ko jed na oso ba, nie po wie dzia no by Uczyń my
czło wie ka na wy obra że nie i po do bień stwo na sze. Gdy bo wiem mó wi na
wy obra że nie, uka zu je, że jest jed na na tu ra, na któ rej ob raz sta je się czło -
wiek; gdy zaś mó wi na sze, uka zu je, że ten sam Bóg jest nie jed ną, lecz
wielo ma oso ba mi. 

3. Otwar cie uka zu je, że nie ma tam sa mot no ści, ani roz ma ito ści,
ani po je dyn czo ści, lecz po do bień stwo. Rów nież Hi la ry w III księ dze 
O Trój cy 73 po wia da, że sło wa te ozna cza ją, iż w Trój cy nie ma ani roz maito -
ści, ani po je dyn czo ści lub sa mot no ści, lecz po do bień stwo i wie lość, czy li
ró żni ca. Mó wi bo wiem tak: „Kto po wie dział Uczyń my czło wie ka na
wyobra że nie i po do bień stwo na sze, uka zu je, że są so bie wza jem po dob -
ni, w tym co rze cze: wy obra że nie i po do bień stwo na sze. Ob raz bo wiem
nie jest sam i po do bień stwo nie jest do sie bie; i po do bień stwo nie do pusz -
cza dwoj gu do mie szać ró żni cy, jed ne go wo bec dru gie go.” – Te nże rów nież
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Qu el le des Pe trus Lom bar dus. Di vus Tho mas (Fr.) 21(1943)180. Mo żna tu do dać Sum ma
sen ten tia rum, I, 4 i 6 (PL 171,1073 C, 1076n; 176,47 D i 50 D – 51 D). Co do n. 2 po równaj
sa me go Lom bar da na List do Rzy mian 1,3 w star szej wer sji (x 5r; z 3b), gdzie na do le kar ty
znaj du ją się po wa gi Hi la re go (n. 3). Po krew ne są Sen ten tiae Her man ni, roz dzia ły 9-10 (PL
178,1705 C – 1712 A); Wal ter z Mau re ta nii, De Tri ni ta te, roz dział 2 (PL 209,577 C – 578 B).

66 Pwt 6,4.
67 Wj 20,2-3:; rów nież Pwt 5,6-7: Ja Pan...Nie bę dziesz miał bo gów cu dzych przed

oczyma my mi.
68 To zna czy De fi de, roz dział 1, n. 7: „Bóg bo wiem i Pan jest mia nem wspa nia ło ści, jest

mia nem mo cy” (PL 16[1845]530; CSEL 78,7).
69 Wj 3,14.
70 Wj 15,3.
71 Rdz  1,26.
72 Roz dział 1, n. 5 (dzie ło Ful gen cju sza, PL 65,674 C; CCL 91A,715).
73 Nu mer 23 (PL 10,92 A -B).



w IV księ dze:74 „Bez względ nie chciał, by poj mo wa no, iż zna cze nie to nie
po win no być od no szo ne tyl ko do sie bie, mó wiąc Uczyń my czło wie ka na
wy obra że nie i po do bień stwo na sze. Wy zna nie bo wiem wspól no ty usu -
nęło po ję cie po je dyn czo ści, po nie waż ja kaś wspól no ta nie mo że być ze
sa mym so bą; a zno wu sa mot ność po je dyn cze go nie do pusz cza uczyń my,
i nikt do ob ce go so bie nie mó wi na sze. Jed no i dru gie więc wy ra że nie,
mia no wi cie uczyń my oraz na sze, jak nie cier pi po je dyn cze go i te go sa me -
go, tak rów nież ró żne go od sie bie i in ne go nie ozna - [65] cza. Sa mot ne -
mu bo wiem od po wia da uczy nię oraz mo je; nie osa mot nio ne mu zaś
wy pa da mó wić uczyń my oraz na sze. Jed no i dru gie wy ra że nie jak nie
ozna cza tyl ko sa mot ne go, tak też ró żne go lub od mien ne go. My też nie
mamy wy zna wać sa motne go lub od mien ne go. Tak więc Bóg czy ni człowie -
ka na wspól ne mu z Bo giem wy obra że nie i ta kież po do bień stwo, by ozna -
cze nie spraw cy nie do pusz cza ło po ję cia sa mot no ści, a dzia ła nie usta no-
wio ne na to sa mo wyobra że nie lub po do bień stwo nie cier pia ło od mien -
no ści bó stwa.”

4. Co na le ży zro zu mieć z tych słów. W tych sło wach Hi la ry chciał ro -
zu mieć wie lość osób pod mia nem wspól no ty; oraz wska zał, że pod mianem
wspól no ty lub wie lo ści nie za kła da się cze goś, lecz wy klu cza. Gdy bo wiem
mó wi się wie lość lub wspól no ta osób, prze czy się sa mot no ści oraz po je -
dyn czo ści; gdy mó wi my, że jest wię cej osób, wska zu je my, że nie jest sa ma
jed na. Dla te go Hi la ry chcąc to wni kli wie i słusz nie ro zu mieć, mó wi: „Wy -
zna nie wspól no ty wy klu czy ło po ję cie po je dyn czo ści”; nie mó wi: że coś
stwier dzi ło. Tak też gdy mó wi my: trzy oso by, wy klu cza my po je dyn czość 
i sa mot ność; i za zna cza my, że Oj ciec nie jest sam, ani Syn nie jest sam, ani
Duch Świę ty nie jest sam, oraz że ani nie jest tyl ko Oj ciec i Syn, ani Oj ciec
tyl ko i Duch Świę ty, ani Syn tyl ko i Duch Świę ty. – O tym jed nak w dal szym
cią gu peł niej bę dzie mo wa,75 gdzie rów nież uka za ne zo sta nie pod ja kim
wzglę dem mó wi się, że po dob ne są trzy oso by oraz czy w ja kiś spo sób
zacho dzi tam ró żność lub od mien ność.

5. Po wra ca do te go, co roz po czął, aby mia no wi cie za ło żyć in ne
po wa gi. Te raz zaś po wróć my do twier dze nia i do wy ka za nia wie lo ści osób
oraz jed no ści isto ty Bo żej wpro wadź my in ne po wa gi Świę tych. – Mo jżesz
mó wi:76 Na po cząt ku stwo rzył Bóg nie bo i zie mię, przez Bo ga ozna cza jąc
Oj ca, przez po czą tek Sy na. A na to, co u nas zwie się Bóg, he braj ska
prawda ma Elo him, co jest licz bą mno gą, od po je dyn czej, któ ra brzmi El.
Że więc nie zo sta ło po wie dzia ne El, co zna czy Bóg, lecz Elo him, co można
tłu ma czyć bo go wie lub sę dzio wie, od no si się do wie lo ści osób. – Jej ta kże
tyczyć się zdaje, że diabeł przez węża powiedział:77 Będziecie jako bogowie,
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74 Nu me ry 17-18 (PL 10,110 C – 111 C).
75 Dys tynk cja 23-24, 31 i 34.
76 Rdz 1,1.
77 Rdz 3,5.



na co w he braj skim jest Elo him, jak by po wie dział: Bę dzie cie jak oso by 
bo skie.

6. Ów ta kże naj więk szy z Pro ro ków i Kró lów, Da wid, któ ry swo je ro zu -
mie nie przed kła da nad in nych, mó wiąc:78 Od star ców ro zum niej szy
jestem, jed ność Bo - [66] skiej na tu ry wy ka zu jąc mó wi:79 Pan imię je go;
nie mó wi Pa no wie. – Gdzie in dziej też uka zu jąc za ra zem je go jed ność 
i wiecz ność mó wi w oso bie Bo ga:80 Izra elu, je śli mnie usłu chasz, nie
będzie u cie bie Bo ga no we go i nie bę dziesz chwa lił Bo ga cu dze go. „Jed -
no z nich, jak mówi Am bro ży w pierw szej księ dze De Tri ni ta te,81 ozna cza
wiecz ność, dru gie jed ność nie ró żnią cej się sub stan cji. By śmy nie wie rzy -
li, że póź niej szy od Oj ca, al bo in ne go bó stwa jest Syn czy Duch Świę ty. 
Bo je że li Syn lub Duch  Świę ty jest póź niej szy od Oj ca, jest no wy; a je że li
nie jest jed ne go bó stwa, jest cu dzy. Lecz nie jest póź niej szy, po nie waż nie
jest no wy, ani cu dzy, po nie waż z Oj ca zro dzo ny” jest Syn, z Oj ca po cho dzi
Duch Świę ty.

7. W in nym miej scu ta kże, do wo dząc ró żni cy osób, mó wi:82 Sło wem
Pań skim nie bio sa utwier dzo ne są, a tchnie niem ust je go wszyst ka moc
ich. Gdzie in dziej ta kże po wia da:83 Niech nas bło go sła wi Bóg, Bóg nasz!
Niech nas bło go sła wi Bóg i niech się go bo ją wszyst kie krań ce zie mi!
Trzykrot ne bo wiem wy zna nie Bo ga wy ra ża trój cę osób; jed ność zaś isto -
ty oka zu je, gdy po je dyn czo do da je: go. – Ta kże Iza jasz rze cze, iż sły szał
Se ra fi nów wo ła ją cych: Świę ty, świę ty, świę ty Pan Bóg; przez to, iż trzy -
kroć mówi świę ty, ozna cza trój cę; przez to, że do da je Pan Bóg, jed ność
isto ty.

8. Ta kże Da wid otwar cie do wo dzi wiecz ne go zro dze nia Sy na, mó wiąc
w oso bie Sy na:84 Pan rzekł do mnie: Tyś jest sy nem mo im, jam cie bie dziś
zro dził. O tym nie wy sło wio nym zro dze niu mó wi Iza jasz:85 Ro dzaj je go kto
wy po wie? – Ta kże w Księ dze Mą dro ści uka za na jest wiecz ność Sy na z Ojcem,
gdzie Mą drość tak mó wi:86 Pan mię po siadł na po cząt ku dróg swo ich, pier -
wej niź li co uczy nił od po cząt ku. Od wie ku je stem usta no wio na i ze sta -
ro daw na, pier wej niź li się zie mia sta ła. Jesz cze nie by ło prze pa ści, a jam
już po czę ta by ła; ani jesz cze źró dła wód by ły wy try snę ły, ani jesz cze góry
cię żką wiel ko ścią by ły sta nę ły, przed pa gór ka mi jam się ro dzi ła; jesz cze
był zie mi nie uczy nił, ani rzek, ani za wias okrę gu zie mi. Gdy go to wał
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78 Ps 118,100.
79 Ps 67,5.
80 Ps 80,9-10.
81 To zna czy De fi de, roz dział 11, n. 68 (PL 16[1845]544 B -C; CSEL 78,30).
82 Ps 32,6.
83 Ps 66,7-8.
84 Ps 2,7.
85 Iz 53,8.
86 Prz 8,22-30.



nie bio sa, ta mem ja by ła; gdy we dług pew ne go pra wa ko łem ota czał prze -
pa ści, gdy nie bio sa utwier dzał w gó rze i wa żył źró dła wód, gdy za kła dał
mo rzu gra ni ce je go i usta wę da wał wo dom aby nie prze stę po wa ły gra nic
swo ich; kie dy za wie szał fun da men ty zie mi. Z Nim by łam wszyst ko urzą -
dza jąc, i roz ko szo wa łam się na ka żdy dzień, igra jąc przed nim. Oto
otwarte świadectwo o wiecznym zrodzeniu, którym Mądrość sama opowiada,
że po czę ta i wy da na, czy li zro dzo na jest przed świa tem i u Oj ca wiecz nie
ist nie je. – Sa ma bo wiem mó wi na in nym miej scu:87 Jam wy szła z ust Naj -
wy ższe go, pier wo rod na mię dzy wszyst kim stwo rze niem. – Ta kże pro rok
Mi che asz do wo dził wiecz ne go zro dze nia Sło wa i za ra zem cza so we go 
z Ma ryi mó wiąc:88 A ty Be tle em Efra ta, ma lut kieś jest [67] mię dzy ty sią -
ca mi judz ki mi; z cie bie mi wy nij dzie, któ ry bę dzie pa nu ją cym w Izra elu,
a wyj ścia je go od po cząt ku, od dni wiecz no ści.

9. Osob ne świa dec twa o Du chu Świę tym. Ta kże o Du chu Świę tym
ma my wy raź ne świa dec twa w Sta rym Przy mie rzu. W Księ dze Ro dza ju
bowiem czy ta się:89 Duch Bo ży uno sił się nad wo da mi. I Da wid mó wi:90

Do kąd pój dę od Du cha twe go? A w Księ dze Mą dro ści po wie dzia ne jest:91

Duch świę ty kar no ści ucie cze przed ob łu dą: Duch bo wiem mą dro ści jest
do bro tli wy. Rów nież Iza jasz rze cze:92 Duch Pań ski na mnie itd.

Roz dział 5h (8).

1. O świa dec twach No we go Przy mie rza. Te raz po świa dec twach Sta -
re go Przy mie rza o wie rze w świę tą trój cę i jed ność, przy stąp my do po wag
No we go Przy mie rza, aby po środ ku dwoj ga zwie rzą t93 po zna na zo sta ła
praw da; oraz klesz cza mi z oł ta rza wzię ty zo stał ka myk,94 któ rym ma ją być
do ty ka ne usta wier nych.
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87 Syr 24,5.
88 Mi  5,2.
89 Rdz 1,2.
90 Ps 138,7.
91 Mdr 1,5-6.
92 Iz 61,1.
h Tu Mistrz po rzu ca Abe lar da, któ ry tak po stę pu je: „Te raz zaś po świa dec twach pro ro -

ków o wie rze w Trój cę świę tą, mi ło jest rów nież pod ło żyć świa dec twa fi lo zo fów” (The ologia
Scho la rium, I. 15; PL 178,1004 D); i zwra ca się do sa me go świę te go tek stu, a ta kże (w n. 2)
do Hu go na, De sa cra men tis, II, 1, 4 (PL 176,379 D) oraz (w n. 4) do swo jej Glos sa Li stu do
Rzy mian 11,36 jak za zna czo ne jest tam w przy pi sach.

93 Zo bacz Ha 3,2 w Wul ga cie: W po środ ku lat oznaj misz; we dług Au gu sty na, De ci vi tate
Dei, XVIII, roz dział 32: „W po środ ku dwoj ga zwie rząt po znasz: cóż to jest, je śli nie po środku
dwóch Przy mie rzy” itd. (PL 41,588; CSEL 40-11,312; CCL 48,623).

94 Zo bacz Iz 6,6; Glos sa or di na ria do te go miej sca: „Ka myk, to jest mi łość; któ ry klesz -
cza mi, to jest na uką dwu Te sta men tów” (u Mi ko ła ja z Li ry, IV,17a).



2. Otóż Chry stus Pan otwar cie wy ka zu je jed ność isto ty Bo żej oraz trójcę
osób, mó wiąc Apo sto łom:95 Idź cie, chrzcij cie wszyst kie na ro dy w imię
Ojca i Sy na i Du cha Świę te go. „W imię za iste po wie dział, jak mó wi Am broży
w pierw szej księ dze De Tri ni ta te, nie w imio nach”, aby  uka za na by ła jed -
ność isto ty; przez trzy imio na któ re dodał, wy ja śnił, że są trzy oso by. – „On
też po wie dział: Ja i Oj ciec jed no je ste śmy. Po wie dział jed no, jak mówi
Ambro ży w tej sa mej księ dze, by nie by ło roz ró żnie nia mo cy, na tury; lecz
do dał je ste śmy, byś po znał Oj ca i Sy na, mia no wi cie aby wie rzo no, że do -
sko na ły Oj ciec zro dził do sko na łe go Sy na i że Oj ciec i Syn sta no wią jedno,
nie po mie sza niem lecz jed no ścią na tu ry.”

[68] 3. Ta kże Jan w Li ście ka no nicz nym rze cze:96 Trzej są, któ rzy świa -
dec two da ją na nie bie: Oj ciec, Sło wo i Duch  Świę ty; a ci trzej czymś jed -
nym są. On też na po cząt ku swej Ewan ge lii po wia da:97 Na po cząt ku by ło
Sło wo, a Sło wo by ło u Bo ga, a Bo giem by ło Sło wo; gdzie ja sno uka zu je, że
Syn za wsze i wiecz nie był u Oj ca, ja ko in ny u in ne go.

4. Rów nież Apo stoł otwar cie wy ró żnia Trój cę mó wiąc:98 Ze słał Bóg 
w ser ca na sze Du cha Sy na swe go; a gdzie in dziej:99 Je śli Duch te go, któ ry
Je zu sa wzbu dził z mar twych, w was miesz ka itd. – Ta kże na in nym miej -
scu jak naj oczy wi ściej za le ca Trój cę mó wiąc:100 Al bo wiem z nie go i prze -
zeń i w nim jest wszyst ko. Je mu chwa ła. Jak pi sze Au gu styn w księ dze de
Tri ni ta te,101 „Po wia da z nie go ze wzglę du na Oj ca; przez nie go ze wzglę du
na Sy na; w nim ze wzglę du na Du cha Świę te go. Przez to zaś, że nie mó wi
z nich, przez nich oraz w nich, ani nie mó wi im chwa ła, lecz je mu, wskazał,
że ta trój ca jest jed nym Bo giem.”

5. Lecz po nie waż nie mal ka żda zgło ska No we go Przy mie rza zgod nie do -
wo dzi praw dy tej nie wy po wie dzia nej jed no ści i trój cy, za prze stań my przy -
ta cza nia świa dectw na tę rzecz, a na ile zdo ła na sza sła bość, wy ka zuj my
do wo da mi i na le żny mi po do bień stwa mi, że tak jest.102

97Dystynkcja 2

95 Mt 28,19 w Wul ga cie: Idąc te dy, na uczaj cie wszyst kie na ro dy, chrzcząc je itd. – Na -
stę pu je Am bro ży, De fi de, I, roz dział 1, nn. 8-9: „Idź cie, chrzcij cie na ro dy, itd. Oczy wi ście:
w imię, nie w imio nach. Ten sam rów nież mó wi: Ja i Oj ciec jed no je ste śmy [J 10,30]; mówi
jed no, by nie by ło roz ró żnie nia mo cy i na tu ry; do dał je ste śmy, byś po znał Oj ca i Sy na, aby
wie rzo no że do sko na ły Oj ciec zro dził do sko na łe go Sy na, a Oj ciec i Syn sta no wią jed no, nie
zmie sza niem oso by, lecz jed no ścią na tu ry” (PL 16[1845]531A; CSEL 78,7).

96 1 J 5,7.
97 J 1,1.
98 Ga 4,6.
99 Rz 8,11.

100 Rz 11,36.
101 Księ ga I, roz dział 6, n. 12 (PL 42, 827; CCL 50,41), tyl ko czę ścio wo i co do zna cze nia;

lecz do słow nie wszyst ko w Glos sa te goż Lom bar da w h. 1 (PL 191,1493 C). 
102 Zo bacz wy żej, roz dział 3.
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Roz dział 1(9).

1.i Za czy na wy ka zy wać ja kim spo so bem przez stwo rze nia mógł
być po zna ny Stwo rzy ciel. Apo stoł bo wiem mó wi:103 że Nie wi dzial ne rze -
czy Bo ga od stwo rze nia świa ta przez [69] dzie ła je go ro zu mem oglą da ne
by wa ją, wie ku ista też moc je go i Bó stwo. Przez stwo rze nie świa ta ro zumie
się czło wie ka, „dla wy bit no ści, któ rą gó ru je wśród in nych stwo rzeń, lub
dla zbie żno ści, któ rą ma z wszel kim stwo rze niem.” Czło wiek więc nie wi -
dzial ne rze czy Bo ga mógł ro zu mie niem du cha do strzec, al bo na wet do -
strzegł; przez dzie ła, to jest przez stwo rze nia wi dzial ne lub nie wi dzial ne.
Przez dwo je bo wiem był wspie ra ny, mia no wi cie przez na tu rę, któ ra by ła
ro zum na; oraz dzie ła przez Bo ga spra wio ne, aby czło wie ko wi uka za na zo -
sta ła praw da. Dla te go Apo stoł mó wi,104 po nie waż Bóg im ob ja wił, mia no -
wi cie gdy wy ko ny wał dzie ła, w któ rych po nie kąd ja śnie je zna mię spraw cy.

2. Pierw szy do wód lub spo sób, któ rym Bóg mógł być po zna ny. Bo
jak mó wi Am bro ży,105 „aby Bóg, któ ry z na tu ry jest nie wi dzial ny, ta kże z rze -
czy wi dzial nych mógł być zna ny, do ko nał dzie ła, któ re swo ją wi dzial no ścią
ujaw ni ło spraw cę, aby po przez pew ne mo gło być zna ne nie pew ne, a ten,
któ ry uczy nił to, co nie mo żli we by ło, by za ist nia ło przez czło wie ka, wia rą
był przyj mo wa ny, że jest  Bo giem wszyst kie go.” Mo gli więc po znać, lub po -
zna li, że po nad wszel kim stwo rze niem jest ten,  któ ry stwo rzył to, cze go
żad ne stwo rze nie uczy nić ani znisz czyć nie zdo ła. Niech przyj dzie ja kie
chcesz stwo rze nie i zro bi ta kie nie bo i ta ką zie mię, a po wiem, że jest Bogiem.
Lecz po nie waż żad ne stwo rze nie cze goś ta kie go uczy nić nie mo że, wia domo,
że po nad wszel kim stwo rze niem jest ten, któ ry je uczy nił: a przez to umysł
ludz ki mógł po znać, że jest on Bo giem.

3. Dru gi do wód, z któ re go mógł być po zna ny, lub spo sób, któ rym
po zna li. In nym ta kże spo so bem praw dę Bo ga mo gli po znać pod prze wo -
dem ro zu mu, al bo na wet po zna li. Jak bo wiem Au gu styn mó wi w księ dze
De ci vi ta te Dei,106 „naj wy żsi fi lo zo fo wie zo ba czy li, że żad ne cia ło nie jest
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i Głów ne źró dło n. 1-6: Glos sa Lom bar da na List do Rzy mian 1,19-20 (PL 191,1326C –
1327A); n. 7-8 ta sa ma Glos sa na List do Rzy mian 11,36 (PL 191,1493C – 1494A, 1495C); 
n. 9: ta mże na Rz 1,20 (PL 191,1328D – 1329A). Po rów naj też Abe lard, The olo gia Scho la rium,
I, 15 (PL 178,1004 D – 1006 D); oraz A. M. Land graf, Zur Leh re von der Got te ser ken nt nis
in der Frühscho la stik, w The New Scho la sti cism 4(1930)261-288.

103 Rz 1,20; Glos sa or di na ria, do te go uryw ka: Od stwo rze nia: zwłasz cza od czło wie ka,
po nie waż wy bi ja się wśród in nych stwo rzeń; lub dla zbie żno ści, któ rą ma ze wszyst ki mi
stwo rze nia mi” (u Mi ko ła ja z Li ry, VI,5b); po wtó rzo ne jest w Glos sa Lom bar da, do te go urywka
(PL 191,1327 B).

104 Rz 1,19 Gdyż  Bóg im (to) ujaw nił; lecz w Glos sa Lom bar da czy ta się ob ja wił (PL
191,1325 A).

105 To zna czy Am bro zja ster  na Rz 1,19 (wśród dzieł Am bro że go, PL 17,57 A; CSEL 81,88).
106 Księ ga VIII, roz dział 6 (PL 41,231n; CSEL 40-1.364n; CCL 47,222nn), gdzie też dwa

na stęp ne do wo dy (w n. 4-5).



Bo giem i dla te go prze szli wszyst kie cia ła szu ka jąc Bo ga. Zo ba czy li też, że
co kol wiek jest zmien ne, nie jest naj wy ższą za sa dą wszyst kie go, i dla te go
prze szli wszyst kie du sze i du chy zmien ne. Wresz cie zo ba czy li, że wszyst ko
co jest zmien ne, nie mo że ist nieć, jak tyl ko od te go, któ ry ist nie je nie zmien -
nie i wprost. Po ję li prze to, że on i wszyst ko to uczy nił i przez ni ko go stać
się nie mógł.

4. Trze ci do wód i spo sób. „Roz wa ży li też, że wszyst ko co jest w sub -
stan cjach, jest al bo cia łem, al bo du chem, i le piej, że coś jest du chem niż
cia łem, ale da le ko lep szy jest, kto uczy nił du cha i cia ło.”

[70] 5. Czwar ty spo sób lub do wód. „Po ję li też, że ob raz cia ła jest zmy -
sło wy, a ob raz du cha umy sło wy, i ob raz umy sło wy przed ło ży li nad zmy słowy.
Zmy sło wym na zy wa my to, co wzro kiem i do ty kiem cia ła mo żna od czuć;
umysłowym, co wejrzeniem umysłu pojąć. Skoro więc w ich spojrzeniu i ciało
i duch bar dziej lub mniej są pięk ne, a gdy by mo gły być po zba wio ne wszel -
kie go pięk na, w ogó le by nie ist nia ły, uj rze li że jest coś, przez co te piękno -
ści uczy nio ne zo sta ły, w czym jest pięk no pierw sze i nie zmien ne, a dla te go
nie po rów na ne; i jak naj słusz niej uwie rzy li, że po cząt kiem rze czy jest to, co
uczy nio ne nie zo sta ło, a z cze go uczy nio ne zo sta ło wszyst ko.

6. Ty lu oto spo so ba mi mo gła być po zna na praw da Bo ga. Gdy więc Bóg
jest jed ną pro stą isto tą, któ ra nie skła da się z żad nej ró żni cy czę ści lub przy -
pa dło ści, Apo stoł jed nak mó wi 107 nie wi dzial ne rze czy Bo ga, bo wie lu spo -
so ba mi po zna wa na jest praw da Bo ga przez dzie ła je go. Z wie czy sto ści
mia no wi cie stwo rzeń poj mu je się, że Stwór ca jest wiecz ny, z po tę gi stwo -
rzeń że wszech mo gą cy, z ła du i ukła du że mą dry, z rzą du że do bry. Wszystko
to zaś na le ży do uka za nia jed no ści Bo ga.

7. W ja ki spo sób w stwo rze niach prze ja wia się ślad Trój cy. Po zo -
sta je te raz wy ka zać, czy z te go, co zo sta ło uczy nio ne, mo żna mieć ja kieś
zna mię Trój cy, cho cia żby ni kłe. Mó wi o tym Au gu styn w szó stej księ dze De
Tri ni ta te:108 „Trze ba, by śmy po zna jąc Stwór cę z te go, co zo sta ło uczy nio -
ne,109 poj mo wa li umy słem Trój cę. Bo ślad tej Trój cy ja wi się w stwo rze -
niach. (Poj mij o sub stan cjach!) To bo wiem, co Bo żym rze mio słem
uczy nio ne zo sta ło i ja kąś jed ność w so bie prze ja wia i ob raz i ład. Bo ka żde
z tych stwo rzeń jest i czymś jed nym, jak są na tu ry stwo rzeń i du sze; i kształ -
to wa ne ja kimś ga tun kiem, jak są po sta cie lub ja ko ści ciał, oraz na uki lub
sztu ki dusz; i do ja kie goś ła du dą ży lub go za cho wu je, jak są cię ża ry lub
roz miesz cze nia ciał, i mi ło ści lub roz ko sze dusz. I tak w stwo rze niach prze -
ja wia się ślad Trój cy. W owej bo wiem Trój cy jest osta tecz ne źró dło wszyst -
kich rze czy i naj do sko nal sze pięk no i naj szczę śliw sza roz kosz.”

8. Przez osta tecz ne zaś źró dło, jak wy ka zu je Au gu styn w księ dze De vera
re li gio ne,110 poj mu je się Bo ga Oj ca, od któ re go jest wszyst ko, od któ re go
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107 Rz 1,20; w te jże sa mej Glos sa Lom bar da o tym uryw ku (PL 191,1327A -B).
108 Roz dział 10, n. 12 (PL 42,932; CCL 50,242).
109 Po rów naj Rz 1,20.
110 Roz dział 55, n. 113 (PL 34,172; CSEL 77-II,80n; CCL 32,259n).



Syn [71] i Duch Świę ty. Przez naj do sko nal sze pięk no poj mu je się Sy na,
mia no wi cie „praw da Oj ca, z ka żdej stro ny doń po dob na, któ rą czci my 
w nim i w sa mym Oj cu; któ ra jest for mą wszyst kie go, co przez jed ne go
uczy nio ne zo sta ło i do  jed ne go się od no si. To wszyst ko zaś ani by od Ojca
przez Sy na nie za ist nia ło, ani w swych gra ni cach nie by ło by za cho wa ne,
gdy by Bóg nie był naj bar dziej do bry, bo nie za zdro ści żad nej na tu rze, że 
z nie go jest do bra, a że w tym do bru trwa, tej dał ile chciał, tam tej ile mógł.
Przez tę do broć poj mu je się Du cha Świę te go, któ ry jest da rem Oj ca i Sy na.
Dla te go te nże Dar Bo ga, z Oj cem i Sy nem rów nie nie zmien ny, wy pa da nam
czcić  i trzy mać. – Przez roz wa ża nie więc stwo rzeń poj mu je my Trój cę jed -
nej sub stan cji, mia no wi cie jed ne go Bo ga Oj ca od któ re go je ste śmy, i Sy na
przez któ re go je ste śmy, i Du cha Świę te go w któ rym je ste śmy: mia no wi cie
po czą tek do któ re go wra ca my, i po stać któ rą  na śla du je my, i ła skę któ rą
je ste śmy po jed na ni: jed ne go mia no wi cie przez któ re go ja ko Stwór cę je ste -
śmy stwo rze ni, i je go po do bi znę przez któ rą je ste śmy ku jed no ści prze -
kształ ca ni, i po kój przez któ ry lgnie my do jed no ści: mia no wi cie Bo ga, któ ry
po wie dział Niech się sta nie,111 Sło wo przez któ re uczy nio ne je st112 wszyst -
ko, co ist nie je sub stan cjal nie i na tu ral nie, i Dar życz li wo ści je go, któ rą po -
sta no wił, że by nie zgi nę ło, co odeń przez Sło wo uczy nio ne i ze Stwór cą
po jed na ne zo sta ło.”

9. Oto uka za ne zo sta ło jak ob raz Trój cy do pew ne go stop nia prze ja wia
się w stwo rze niach. Bo przez kon tem pla cję stwo rzeń nie mo żna i nie by ło
mo żna mieć wy star cza ją cej zna jo mo ści Trój cy, bez ob ja wie nia na uki lub
we wnętrz ne go na tchnie nia. Stąd owi daw ni Fi lo zo fo wie jak by przez cień 
i z da la wi dzie li praw dę, nie moc ni w ob li czu Trój cy, jak ma go wie Fa ra ona
w trze cim zna ku.113 Jed nak przez to, co zo sta ło uczy nio ne, wspie ra ni je ste -
śmy w wie rze rze czy nie wi dzial nych. 

Roz dział 2k (10).

1. Ja kim spo so bem w du szy  jest ob raz Trój cy. „Te raz zaś przejdź my
do roz pra wy, gdzie znaj dzie my ob raz Trój cy w du szy ludz kiej, któ ra po zna -
ła Bo ga, lub mo że po znać.” Jak bo wiem mó wi Au gu - [72] styn w XIV księ -
dze De Tri ni ta te,114 „cho ciaż ludz ka du sza nie jest tej sa mej na tu ry, któ rej
jest Bóg, to jed nak ob ra zu te go, od któ re go nic nie jest lep sze, trze ba tam
szu kać i znaj do wać, nad co na tu ra na sza nie ma nic lep sze go, to jest w duszy.
W tej bo wiem du szy, na wet za nim sta nie się uczest nicz ką Bo ga, znaj du je się
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111 Zo bacz Rd 1,1 oraz 6.
112 Zo bacz J 1,1-3.
113 Zo bacz Wj 8,18; O czym Au gu styn, Qu aestio nes in Hep ta teu chum, II, q. 25 (PL 34,604;

CSEL 28-II,105n; CCL 33,79n).
k Roz dział 2 od la ny jest z tek stów Au gu sty na. – Zo bacz S. Ot to, Die Funk tion des Bild -

grif fes in der The olo gie des 12. Jahr hun derts (BGPT MA, Münster 1(1963)200nn.
114 Roz dział 8, n. 11 (PL 42,1044; CCL 50A, 435n), skąd też sło wa po prze dza ją ce.



jed nak ob raz Bo ga; cho ciaż bo wiem po utra cie uczest nic twa Bo że go sta je
się znie kształ co ny, jed nak ob raz Bo ga trwa. Tym sa mym bo wiem du sza jest
ob ra zem Bo ga, dzię ki cze mu jest je go po jem na i mo że być je go uczest nicz -
ką.” Już więc w niej szu kaj my Trój cy, któ ra jest Bo giem.

2. Do wo dzi, że w du szy ist nie je tro je, orze ka nych względ nie i rów -
nych, mia no wi cie pa mięć, umysł i mi łość. „Oto 115 bo wiem du sza pa -
mię ta sie bie, ro zu mie sie bie, mi łu je sie bie; gdy to po strze ga my, po strze-
ga my trój cę: wpraw dzie jesz cze nie Bo ga, ale ob raz Bo ga.” Tu bo wiem uka -
zu je się pew na trój ca, mia no wi cie pa mię ci, umy słu i mi ło ści. „Ty ch116 więc
tro je zwłasz cza roz pa truj my: pa mięć, umysł, wo lę.”

3. Wni kli we roz wa że nie i od po wied nie po do bień stwo. „Tych więc
tro je, jak mó wi Au gu styn w X księ dze De Tri ni ta te,117 nie jest trze ma ży cia -
mi lecz jed nym ży ciem; ani trze ma du sza mi lecz jed ną du szą, jed ną isto tą.
Pa mięć zaś orze ka na jest wo bec cze goś, a umysł oraz wo lę czy li mi łość po -
dob nie orze ka się wo bec cze goś; ży cie zaś orze ka się wo bec nie go sa me go
i du szę oraz isto tę. Tych więc tro je dzię ki te mu są jed nym, dzię ki cze mu są
jed nym ży ciem, jed ną du szą, jed ną isto tą; i co kol wiek in ne go o nich wobec
nich sa mych z osob na się mó wi, rów nież ra zem orze ka się po je dyn czo 
a nie mno go. Tym zaś są troj giem, czym od no szą się do sie bie wza jem.”

4. W ja ki spo sób są rów ne, sko ro ka żde ma je wszyst kie i ca łe.
„Rów ne też są, nie tyl ko jed no wo bec dru gie go, lecz ta kże jed no wo bec
wszyst kich: ina czej wza jem nie by się nie uj mo wa ły; sie bie zaś wza jem uj -
mu ją. Uj mo wa ne bo wiem są jed no przez dru gie i wszyst kie przez ka żde.”
– Tu uka zu je w ja ki spo sób wszyst kie przez ka żde. „Pa mię tam bo wiem,
że mam pa mięć, umysł i wo lę; i ro zu miem, że ro zu miem i chcę i pa mię -
tam; i chcę chcieć i pa mię tać i ro zu mieć. – Tu ja kim spo so bem pa mięć
obej mu je wszyst ko to tro je. „I pa mię tam za ra zem ca łą mo ją pa mięć 
i umysł i wo lę. Cze go bo wiem mo ją pa mię cią nie pa mię tam, te go nie ma 
w mo jej pa mię ci; nic zaś nie jest tak w pa mię ci jak sa ma pa mięć: ca łą więc
pa mię tam. Rów nież co kol wiek ro zu miem, wiem, że ro zu miem, i wiem
[73], że chcę, czego kol wiek chcę; co kol wiek zaś wiem, pa mię tam: ca ły więc
umysł i ca łą wo lę mo ją pa mię tam.” – Jak ca łe to tro je poj mu je umysł.
„Po dob nie gdy ro zu miem to tro je, wszyst ko ra zem ro zu miem. Nie ma bo -
wiem cze goś zro zu mia łe go, cze go bym nie ro zu miał, chy ba że nie znam;
cze go zaś nie znam, ani nie pa mię tam, ani nie chcę. Cze go więc zro zu miałego
nie ro zu miem w na stęp stwie ta kże nie pa mię tam i nie chcę. A co z rze czy
zro zu mia łych pa mię tam i chcę, w na stęp stwie ro zu miem.” – Jak wo la uj -
mu je to wszyst ko. „Wo la też mo ja uj mu je ca ły umysł i ca łą mą pa mięć, gdy
po słu gu ję się ca łym tym, co ro zu miem i pa mię tam. Sko ro więc wza jem
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115 Au gu styn, De Tri ni ta te, XIV, roz dział 8, n. 11 (PL 42,1044; CCL 50A,436).
116 Au gu styn, ta mże, X, roz dział 11, n. 17 (PL 42,982; CCL 50,329).
117 Roz dział 11, n. 18 (PL 42,983n; CCL 50,330n), gdzie też wszyst kie tek sty bez po średnio

na stę pu ją ce pod nu me rem czwar tym.



przez po je dyn cze uj mo wa ne są i wszyst kie i ca łe, rów ne są ca łe po je dyn -
cze ca łym po je dyn czym, i ca łe po je dyn cze wszyst kim ca łym; i tych tro je jest
jed nym, jed nym ży ciem, jed ną du szą, jed ną isto tą.”

5. Oto tej naj wy ższej Jed no ści oraz Trój cy, gdzie jed na jest isto ta a trzy
oso by, ob ra zem jest ludz ka du sza, cho ciaż nie rów nym.118 – Du sza zaś tu
bra na jest za sa me go du cha, gdzie jest ów ob raz Trój cy; ści śle zaś mens
nazy wa się, jak mó wi Au gu styn,119 nie sa ma du sza, lecz to, co w niej jest
zna ko mit sze, jak czę sto się przyj mu je. – To ta kże na le ży wie dzieć, że pamięć
jest nie tyl ko nie obec nych i prze szłych, lecz ta kże obec nych, jak mówi Augu-
styn w XIV księ dze De Tri ni ta te;120 ina czej nie uj mo wa ła by sie bie.

6. W ja kim zna cze niu mó wi się, że tych tro je sta no wi jed no a szuka
się jed nej isto ty. Tu trze ba sta ran nie zwró cić uwa gę, w ja kim zna cze niu
na le ży przy jąć to, co po wie dział wy żej,121 że tych tro je, mia no wi cie pa mięć,
umysł i wo la są jed nym, jed ną du szą, jed ną isto tą. Otóż to nie wy da je się
praw dzi we we dług wła ści wo ści mo wy. Du sza bo wiem, czy li duch ro zumny,
jest isto tą du cho wą i bez cie le sną; tam tych zaś tro je sta no wi na tu ral ne wła -
ści wo ści czy li si ły sa mej du szy, i ró żnią się mię dzy so bą, po nie waż pa mięć
nie jest umy słem lub wo lą, ani umysł wo lą al bo mi ło ścią.

7. Że ta kże wo bec sie bie wza jem orze ka ne są względ nie. I tych troje
od no si się rów nież do sie bie wza jem, jak mó wi Au gu styn w IX księ dze De
Tri ni ta te:122 „Du sza bo wiem uko chać sie bie sa mą” al bo za pa mię tać „nie
mo że, je że li rów nież sie bie nie po zna: ja kim bo wiem spo so bem ko cha” lub
pa mię ta „cze go nie zna?” „Dziw ny m123 [74] prze to spo so bem to tro je jest
od sie bie sa mych nie roz dziel ne; a jed nak ka żde z nich i wszyst kie ra zem,
są jed ną isto tą, gdyż i orze ka ne są wzglę dem sie bie wza jem.

8. Tu ja wi się, cze go wy żej szu ka no, mia no wi cie w ja ki spo sób tych
tro je na zy wa się jed nym. Lecz trze ba już zo ba czyć w ja ki spo sób tych troje
zwie się jed ną sub stan cją: dla te go mia no wi cie, po nie waż w sa mej du szy
sub stan cjal nie ist nie ją, nie jak przy pa dło ści w pod mio tach, któ re mo gą być,
lub nie być. Stąd Au gu styn w księ dze IX De Tri ni ta te 124 po wia da: „Po uczeni
je ste śmy, je że li jak kol wiek mo że my zo ba czyć, że one ist nie ją w du szy sub -
stan cjal nie, nie tak jak w pod mio cie, jak bar wa w cie le, bo cho ciaż orze ka -
ne są na wza jem względ nie, ka żde jed nak sub stan cjal nie jest w swo jej
sub stan cji.” Oto w ja kim zna cze niu mó wi się, że tych tro je sta no wi jed no
lub jed ną sub stan cję.
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118 Zobacz: Augustyn, De Trinitate, księga X, rozdział 12, n. 19: „Której nierównym obrazem
jest ludz ka du sza, lecz jed nak ob ra zem” (PL 42,984; CCL 50,332).

119 Zobacz tamże, księga XV, rozdział 7, n. 11: „Przeto nie dusza, lecz co w duszy się wybija,
zwa ne jest mens” (PL 42,1065; CCL 50A,475).

120 Roz dział 11, n. 14 (PL 42,1047n; CCL 50A,442).
121 Pod ko niec n. 4.
122 Roz dział 3, n. 3 (PL 42,962; CCL 50,295s).
123 Ta mże, roz dział 5, n. 8 (PL 42,965; CCL 50,301).
124 Roz dział 4, n. 5 (PL 42,963n; CCL 50,297n).



9. „Jak mó wi Au gu styn w XV księ dze De Tri ni ta te,125 kto kol wiek w duszy
na tu ral nie przez Bo ga stwo rzo nej na ży wo oglą da tych tro je, i jak wiel kie
jest w niej to, skąd mo że na wet wiecz na i nie zmien na na tu ra być wspo mi -
na na, po strze ga na, po żą da na: pa mię ta przez pa mięć, roz wa ża przez umysł,
uj mu je przez mi łość, z pew no ścią znaj du jąc ob raz te jże naj wy ższej Trójcy.”

Roz dział 3l (11).

1. Że w tym po do bień stwie jest nie po do bień stwo. „Jed na k126 niech
strze że się, by te go ob ra zu, z Trój cy zro bio ne go, nie po rów ny wał z nią tak,
by uwa żał za cał kiem po dob ny; lecz ra czej w ja kim kol wiek tym po do bień -
stwie do strze gał ta kże wiel kie nie po do bień stwo.” – Pierw sze nie po do -
bień stwo. „Któ re 127 krót ko mo że być uka za ne. Je den czło wiek przez tych
tro je pa mię ta, poj mu je, mi łu je, cho ciaż nie jest ani pa mię cią, ani umy słem,
ani mi ło ścią, lecz je ma. Je den prze to jest czło wiek, któ ry ma tych tro je,
sam nie jest tym troj giem. W pro sto cie zaś tej naj wy ższej na tu ry, któ rą jest
Bóg, cho ciaż Bóg jest je den, są wsza kże trzy oso by, Oj ciec i Syn i Duch
Świę ty”, i te trzy są jed nym Bo giem. „Czymś in ny m128 więc jest Trój ca w sa -
mej rze czy, czymś in nym ob raz Trój cy w [75] in nej rze czy; dla te go ob razu,
ta kże to w czym jest tych tro je, na zy wa się ob ra zem, mia no wi cie czło wiek.
Jak ob ra zem zwa na jest i ta bli ca i ma lo wi dło, któ re jest na niej, lecz ta bli ca
na zy wa na jest ob ra zem z po wo du ob ra zu, któ ry na niej jest.” – Dru gie nie -
po do bień stwo. „Znów ten ob raz, któ rym jest czło wiek ma ją cy tych tro je,
jest jed ną oso bą; ta zaś Trój ca nie jest jed ną oso bą, lecz trze ma oso ba mi:
oj ciec Sy na, Syn Oj ca, i Duch Oj ca i Sy na. (Uwa żaj: Nie tyl ko mia no wi -
cie są jed ne go Bo ga, lecz ta kże są jed nym Bo giem!) Więc w tym ob ra -
zie Trój cy tych tro je nie jest jed nym czło wie kiem, lecz są jed ne go
czło wie ka; w tej zaś naj wy ższej Trój cy, któ rej ta jest ob ra zem, te trzy nie są
jed ne go Bo ga, lecz jed nym Bo giem; i są one trze ma, a nie jed ną oso bą.”
„Tam ty ch129 bo wiem tro je nie są czło wie kiem, lecz są czło wie ka, lub są 
w czło wie ku. Lecz czy mo że my po wie dzieć, że Trój ca tak jest w Bo gu, że
sta no wi coś Bo ga, a sa ma nie jest Bo giem?” Niech się nie zda rzy, by śmy 
w to wie rzy li! Po wiedz my więc, że w du chu na szym jest ob raz Trój cy, ale
nędz ny i by le ja ki, któ ry ma ta kie po do bień stwo naj wy ższej Trój cy, że po
naj więk szej czę ści jest nie po dob ny.
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125 Roz dział 20, n. 39 (PL 42,1088n; CCL 50A,517).
l Roz dział 3 skła da się z tek stów Au gu sty na (n. 1-7); za koń cze nie (n. 8) opar te jest na

Sum ma sen ten tia rum,I,6 a zwłasz cza 4 (PL 171,1077 B; 1075 B; 176,51 B, 47 C); o tym
zobacz: L. Ott, Die Tri nitätsleh re..., w: Di vus Tho mas (Fr.) 21(1943)160n. Zo bacz ta kże
Hugo na ze Św. Wik to ra, De sa cra men tis, I, 3, 21 (PL 176,225 C -D).

126 Au gu styn, De Tri ni ta te, księ ga XV, roz dział 20, n. 39 (PL 42,1088n; CCL 50A,517).
127 Au gu styn ta mże, roz dział 22, n. 42 (PL 42,1090; CCL 50A,519n).
128 Au gu styn, ta mże, roz dział 23, n. 43 (PL 42,1090; CCL 50A,520).
129 Au gu styn, ta mże, roz dział 7, n. 11 (PL 42,1065; CCL 50A,474n).



2. Wie dzieć zaś na le ży, że „ta trój ca du cha, jak mó wi Au gu styn w XIV
księ dze De Tri ni ta te,130 nie dla te go tyl ko jest ob ra zem Bo ga, po nie waż duch
pa mię ta, poj mu je i mi łu je sie bie, lecz po nie waż mo że ta kże pa mię tać, poj -
mo wać i mi ło wać te go, przez ko go zo stał uczy nio ny.”

3. In ne ozna cze nie trój cy w du szy, mia no wi cie duch, zna jo mość,
mi łość. Mo żna ta kże in nym spo so bem i in ny mi na zwa mi wy ró żnić w duszy
trój cę, któ ra jest ob ra zem tej naj wy ższej i nie wy mow nej Trój cy. Jak bo wiem
rze cze Au gu styn w IX księ dze De Tri ni ta te,131 „duch i je go zna jo mość i mi -
łość są pew nym troj giem. Duch bo wiem zna i ko cha sie bie, a nie mo że ko -
chać, je że li sie bie też nie zna. Duch i je go zna jo mość są pew nym dwoj giem;
rów nież pew nym dwoj giem są duch i je go mi łość. Sko ro więc duch zna sie -
bie i ko cha sie bie, po zo sta je trój ca, mia no wi cie duch, mi łość, zna jo mość.”
Duch zaś bra ny tu jest nie za du szę, lecz za to, co w du szy jest zna ko -
mitsze.132

4. Ja kim spo so bem mó wi się, że są jed nym. Tych zaś tro je, cho ciaż
ró żni się od sie bie wza jem, mó wi się, że sta no wi jed no, bo ist nie je w duchu
sub stan cjal nie.133

[76] 5. Bo duch bra ny jest za Oj ca, zna jo mość za Sy na, mi łość za
Du cha Świę te go. I sam duch jest jak by ro dzi cem, a zna jo mość je go jak by
je go po tom kiem: „Du ch134 bo wiem gdy sie bie po zna je, ro dzi zna jo mość
sie bie, i sam jest ro dzi cem swo jej zna jo mo ści.” Trze cia jest mi łość, któ ra
po cho dzi z te go du cha i zna jo mo ści, gdy duch po zna jąc sie bie, sie bie miłuje:
nie mógł by bo wiem sie bie mi ło wać, je że li by sie bie nie po zna wał. Mi łu je
ta kże mi łe go po tom ka, to jest zna jo mość swo ją; i tak mi łość jest pew nym
po wią za niem ro dzi ca i po tom ka.

6. Że zna jo mość nie jest mniej sza od du cha, a mi łość od oboj ga. 
„I nie 135 mniej szy jest po to mek od ro dzi ca, sko ro duch zna sie bie ta kie go
ja ki jest; i nie mniej sza jest mi łość od ro dzi ca i po tom ka, to jest du cha 
i zna jo mo ści, sko ro duch ty le sie bie mi łu je, ile sie bie zna i ja ki wiel ki 
jest.”

7. Że tych tro je jest w sa mych so bie. „Wszyst kie one są 136 ta kże w sa -
mych so bie, po nie waż i duch mi łu ją cy jest w mi ło ści, i mi łość w zna jo mo -
ści mi łu ją ce go, i zna jo mość jest w du chu zna ją cym.” Oto w tych troj gu
uka zu je się ja kiś ślad Trój cy.
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130 Roz dział 12, n. 15 (PL 42,1048; CCL 50A,442).
131 Po wa ga sto pio na z po cząt ków roz dzia łów 4, 3 i 5 (PL 42,963, 962, 965; CCL

50,297,295n,300).
132 Jak wy żej, roz dział 2, n. 5.
133 Jak wy żej, roz dział 2, n. 8.
134 Au gu styn, De Tri ni ta te, księ ga IX, roz dział 12, n. 18 (PL 42,970; CCL 50,309) gdzie 

i na stęp ne we dług zna cze nia (ta mże, 972; 310).
135 Au gu styn, ta mże (PL 42,972; CCL 50,310).
136 Au gu styn, ta mże, roz dział 5, n. 8 (PL 42,965; CCL 50,300).



8. W ja ki spo sób duch ko rzy sta z te go w poj mo wa niu Bo ga. Duch
więc ro zum ny roz wa ża jąc tych tro je i tę jed ną isto tę, w któ rej one są,
rozsze rza się na kon tem pla cję Stwór cy i wi dzi jed ność w trój cy i trój cę 
w jed no ści. Poj mu je mia no wi cie, że je den jest Bóg, jed na isto ta, jed na za -
sa da. Poj mu je bo wiem, że gdy by by ło dwu, al bo obaj by li by nie do sta tecz -
ni, al bo je den z dwu by ły zbęd ny. Bo gdy by cze goś bra ko wa ło jed ne mu,
co miał by dru gi, nie by ło by tam naj wy ższej do sko na ło ści; gdy by zaś ni cze -
go jed ne mu nie bra ko wa ło, co miał by dru gi, po nie waż w jed nym by ło by
wszyst ko, dru gi był by zbęd ny. Po jął więc, że je den jest Bóg, je den spraw ca
wszyst kie go. I zo ba czył, że nie jest bez mą dro ści, jak by rzecz tę pa; i dla te -
go po jął, że ma on mą drość, któ ra z nie go jest zro dzo na; a po nie waż mi łu -
je swą mą drość, po jął, że tam jest ta kże mi łość.

Roz dział 4m (12).

Tu o jed no ści naj wy ższej Trój cy. Dla te go zgod nie z tym roz wa ża niem,
jak mó wi Au gu styn w księ dze IX De Tri ni ta te,137 „wierz my [77] że Oj ciec
i Syn i Duch Świę ty jed nym są Bo giem, wszel kie go stwo rze nia spraw cą
i rząd cą; i że Oj ciec nie jest Sy nem, ani Duch Świę ty nie jest Oj cem lub
Synem, lecz trój ca osób od no szą cych się do sie bie wza jem.” – Jak bo wiem
mó wi on w księ dze De fi de ad Pe trum,138 jed na jest na tu ra czy li isto ta Ojca
i Sy na i Du cha Świę te go, a nie jed na oso ba: „Gdy by bo wiem tak by ła jed na
oso ba, jak jed na jest sub stan cja Oj ca i Sy na i Du cha Świę te go, praw dzi wie
trój cą nie by ła by na zy wa na. A znów trój ca by ła by praw dzi wa, lecz je den
Bóg nie był by tą trój cą, gdy by w ten spo sób jak Oj ciec i Syn i Duch Świę ty
są wza jem nie ró żni wła ści wo ścią osób, tak by li rów nież wy ró żnie ni roz mai-
to ścią na tur.” „Wia ra zaś Pa triar chów, Pro ro ków i Apo sto łów gło si, że jeden
Bóg jest Trój cą.” – „W tej wię c139 świę tej Trój cy jest je den Bóg Oj ciec, który
sam isto to wo z sie bie sa me go zro dził jed ne go Sy na; i je den Syn, któ ry z jed -
ne go Oj ca sam isto to wo zro dzo ny; i je den Duch Świę ty, któ ry sam isto to -
wo od Oj ca i Sy na po cho dzi. To zaś ca łe nie mo że (być) jed ną oso bą, to
jest zro dzić sie bie, i być z sie bie zro dzo nym, i po cho dzić od sie bie.” Jak bo -
wiem mó wi Au gu styn w pierw szej księ dze De Tri ni ta te,140 Nie ma żad nej
rze czy, któ ra ro dzi ła by sa mą sie bie, aby by ła.”
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m Roz dział 4. Sło wa z księ gi De fi de ad Pe trum znaj du ją się już w Glos sa na Rz 1,3
zgod nie z pier wot ną wer sją (x 4c; z 3b), nie zaś z tym wy da niem, któ re za wie ra tu od mienną
re dak cję.

137 Roz dział 1, n. 1 (PL 42,961; CCL 50,293).
138 Roz dział 1, n. 4 (dzie ło Ful gen cju sza, PL 65,673 C -D; CCL 91A,714n), gdzie rów nież

tekst bez po śred nio na stę pu ją cy.
139 Ta mże, n. 6 (PL 65,675 A; CCL 91A,715n).
140 Roz dział 1, n. 1 (PL 42,820; CCL 50,28).



DYS TYNK CJA IV

Roz dział 1n (13).

1. Tu py ta się, czy na le ży zgo dzić się, że Bóg zro dził sie bie. Tu po -
wsta je za gad nie nie dość ko niecz ne. Wia do mo i nie złom nie praw dą jest, że
Bóg Oj ciec zro dził Sy na; dla te go py ta się czy na le ży przy znać, że Bóg zro -
dził Bo ga. Je że li bo wiem Bóg zro dził Bo ga, wy da je się, że al bo sie bie [78]
Bo ga, al bo in ne go zro dził. Je że li zaś zro dził in ne go Bo ga, Bóg nie jest tylko
je den; je że li zaś Bóg zro dził sa me go sie bie, ja kaś rzecz sa mą sie bie zro dziła.
– Roz wią za nie. Od po wia da jąc na to mó wi my, że słusz nie i po ka to lic ku
zga dza się, iż je den zro dził jed ne go, i że Bóg zro dził Bo ga, po nie waż Bóg
Oj ciec zro dził Bo ga Sy na. W Sym bo lu 141 ta kże na pi sa ne jest: „Świa tłość ze
świa tło ści, Bóg praw dzi wy z Bo ga praw dzi we go.” – Co zaś do da je się: więc
zro dził sie bie Bo ga al bo in ne go Bo ga, twier dzi my, że ani na jed no ani
na dru gie nie na le ży się go dzić. Że in ne go Bo ga nie zro dził jest oczy wi ste,
po nie waż jest tyl ko je den Bóg. Że zaś nie zro dził sa me go sie bie, do wo dzi
Au gu styn w pierw szej księ dze De Tri ni ta te 142 mó wiąc: „Któ rzy są dzą, że jest
w je go mo cy, by sie bie sa me go ja ko Bo ga sam zro dził, tym wię cej błą dzą,
po nie waż nie tyl ko Bóg tak nie ist nie je, lecz na wet ani du cho we, ani cie le -
sne stwo rze nie. Nie ma bo wiem żad nej rze czy, któ ra by sa mą sie bie ro dzi -
ła, aby by ła.” I dla te go nie na le ży wie rzyć ani mó wić, że Bóg zro dził sie bie.

2. Dru gie py ta nie o to sa mo. Lecz na dal prze ciw sta wia ją się ga da tli wi
ro zu mu ją cy,143 mó wiąc: Je że li Bóg Oj ciec zro dził Bo ga, al bo zro dził Bo ga
któ ry jest Bo giem Oj cem, al bo Bo ga któ ry nie jest Bo giem Oj cem. Je że li
zro dził Bo ga któ ry nie jest Bo giem Oj cem, więc jest Bóg któ ry nie jest Bo -
giem Oj cem; a więc Bóg nie jest tyl ko je den. Je że li zaś zro dził Bo ga któ ry
jest Bo giem Oj cem, więc zro dził sie bie sa me go. – Od po wiedź. Na to od -
po wia da my wy ja śnia jąc to zda nie, w któ rym tak mó wią: Je że li Bóg Oj ciec
zro dził Bo ga, al bo Bo ga któ ry jest Bo giem Oj cem, al bo Bo ga któ ry nie jest
Bo giem Oj cem. To bo wiem mo żna ro zu mieć słusz nie i błęd nie; i dla te go
na le ży tak od po wie dzieć: „Bóg Oj ciec zro dził Bo ga któ rym jest sam Oj ciec”,
mó wi my że to jest fałsz; a zga dza my się na dru gie, mia no wi cie „zro dził
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n Za gad nie nie (w n. 1) po cho dzi od Abe lar da, The olo gia chri stia na, III (PL 178,1240A),
lecz źró dło Mi strza jest ra czej w Sum ma sen ten tia rum, I,11 (PL 171,1087 A -B; 176,60 C -D).
Po tem Mistrz (n. 2) zwra ca się prze ciw ko ja kimś dia lek ty kom (Por re ta nom?); po rów naj:
Abe lard, jak wy żej (1204 C). – Zo bacz: L. Ott, Die Tri nitätsleh re..., w Di vus Tho mas (Fr.)
21(1943)162n; oraz N. Häring, Pe trus Lom bar dus und die Spra chlo gik in der Tri nitätslehre
der Porretanerschule, w Miscellanea Lombardiana, Novara 1957, 119. Przeciwko interpretacji,
zgodnie z którą Mistrz zwalcza Porretanów, występuje Jan Schneider, Die Lehre vom Dreieinigen
Gott in der Schu le des Pe trus Lom bar dus, München 1961, 61 no ta 3.

141 W li tur gicz nej po sta ci sym bo lu Kon stan ty no pol skie go, Den zin ger -Schönmet zer n. 150.
142 Roz dział 1, n. 1 (PL 42,820; CCL 50,28).
143 Nazwa zaczerpnięta od Augustyna, De Trinitate, I, rozdział 2, n. 4 (PL 822; CCL 50,31);

zo bacz wy żej.



Boga któ ry nie jest Oj cem”. Jed nak nie „zro dził dru gie go Bo ga”, ani ten
któ ry zo stał zro dzo ny nie jest in nym Bo giem niż Oj ciec, lecz jed nym
Bogiem z Oj cem. – Je że li zaś do da je się: „Zro dził Bo ga któ ry nie jest
Bogiem Oj cem”, tu roz ró żnia my, po nie waż mo że być ro zu mia ne dwo ja ko:
„zro dził Bo ga któ ry nie jest Bo giem Oj cem”, mia no wi cie Bo giem Sy nem,
któ ry to Syn nie jest Oj cem któ ry jest Bo giem, to zna cze nie jest praw dzi -
we. Je że li zaś ro zu mia ne by ło by tak: „zro dził Bo ga któ ry nie jest Bo giem
Oj cem”, to zna czy któ ry nie jest Bo giem któ rym jest Oj ciec, to zna cze nie
jest fał szy we. Je den bo wiem i ten sam Bóg jest Oj cem i Sy nem i Du chem
Świę tym; i na od wrót Oj ciec i Syn i Duch Świę ty są jed nym Bo giem. 

[79] Roz dział 2o (14).

1. Po gląd nie któ rych, mó wią cych że trzy oso by są jed nym Bo giem,
jed ną sub stan cją, lecz nie na od wrót, mia no wi cie iż je den Bóg i jed -
na sub stan cja jest trze ma oso ba mi. Jed nak ja cyś prze ciw ni cy praw dy
zga dza ją się, że Oj ciec i Syn i Duch Świę ty czy li trzy oso by są jed nym Bo -
giem, jed ną sub stan cją, lecz nie chcą przy znać, że je den Bóg czy li jed na
sub stan cja jest trze ma oso ba mi, mó wiąc że Bo ża sub stan cja jest orze ka na
o trzech oso bach, a nie trzy oso by o Bo żej sub stan cji.

2. Wpro wa dza po wa gi prze ciw ko nim. Wia ra zaś ka to lic ka 144 utrzy -
mu je i gło si: i trzy oso by są jed nym Bo giem, jed ną sub stan cją czy li isto tą
czy li na tu rą Bo żą, i je den Bóg czy li isto ta Bo ża jest trze ma oso ba mi. Stąd
Au gu styn w pierw szej księ dze De Tri ni ta te 145 tak mó wi: „Słusz nie sam Bóg
Trój ca poj mo wa ny jest ja ko Bło go sła wio ny i sam mo żny.”146 Oto jak wyraź -
nie po wie dział „sam Bóg Trój ca”, by po ka zać, że i sam Bóg jest Trój cą 
i Trój ca jest sa mym Bo giem. – Te nże ta mże po wia da:147 „W tych sło wach
Apo sto ła” któ ry mi roz pra wia jąc o przyj ściu Chry stu sa rze cze:148 Któ re go
oka że  bło go sła wio ny i sam mo żny, Król kró lów i Pan pa nu ją cych, któ ry
sam ma nie śmier tel ność itd., „ani Oj ciec nie zo stał ści śle na zwa ny, ani Syn,
ani Duch Świę ty, lecz bło go sła wio ny i sam mo żny, to jest je den i sam praw -
dzi wy Bóg, któ ry jest ca łą Trój cą.” Oto i tu otwar cie mó wi, że je den sam
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praw dzi wy Bóg jest sa mą Trój cą; a je że li je den Bóg jest Trój cą, prze to jeden
Bóg jest trze ma oso ba mi.

3. Rów nież w księ dze V De Tri ni ta te:149 „Nie mó wi my, że trzech bo gów,
lecz je den Bóg jest sa mą naj zna ko mit szą Trój cą”. – Ta kże w księ dze De [80]
fi de ad Pe trum,150 w wy kła dzie Sym bo lu: „Wy star czy wie rzyć chrze ści ja ni -
no wi, że przy czy na rze czy stwo rzo nych, wi dzial nych czy nie wi dzial nych, to
nic in ne go tyl ko do broć Stwór cy, któ ry jest Bo giem jed nym i praw dzi wym,
i że nie ma żad nej na tu ry, któ rą by nie był sam, al bo od nie go, i że on jest
Trój cą, Oj cem mia no wi cie i Sy nem i Du chem Świę tym.” - Ta kże Au gu styn
w ka za niu De fi de:151 „Wie rzy my w jed ne go Bo ga,  że jed na jest Trój ca Bo -
że go imie nia.” – Oto ty mi i wie lu in ny mi po wa ga mi do wo dzi się, że na le ży
mó wić i przy zna wać, że je den Bóg jest Trój cą, a jed na sub stan cja trze ma
oso ba mi; jak i na od wrót mó wi się, że Trój ca jest jed nym Bo giem, a trzy
oso by mó wi się, iż są jed ną sub stan cją.

4. Po wra ca do uprzed nie go za gad nie nia, mia no wi cie czy Bóg Oj -
ciec zro dził sie bie Bo ga czy in ne go Bo ga. Po wróć my te raz do uprzed -
nie go za gad nie nia, gdzie py ta no się czy Bóg Oj ciec zro dził sie bie Bo ga, czy
in ne go Bo ga. Mó wi my na to, że ani na jed no, ani na dru gie, nie na le ży się
zgo dzić. – Jed nak Au gu styn po wia da w li ście Ad Ma xi mum,152 że Bóg Ojciec
dru gie go sie bie zro dził, ty mi sło wa mi: „Oj ciec, by mieć Sy na z sa me go
siebie, nie umniej szył sie bie sa me go, lecz tak zro dził z sie bie dru gie go
siebie, by ca ły po zo stał w so bie i był w Sy nu ta ki, ja ki i sam.” – Co mo żna
tak zro zu mieć: to jest ze sie bie dru gie go zro dził, wsza kże nie dru gie go
Boga, lecz dru gą oso bę; lub zro dził dru gie go sie bie, to jest zro dził dru gie -
go, któ ry jest tym, czym on sam; bo cho ciaż Oj ciec jest in ny niż Syn, nie
jest jed nak czymś in nym, lecz jed nym.

DYS TYNK CJA V

Roz dział 1p (15).

1. Tu py ta się, czy Oj ciec zro dził isto tę Bo żą, al bo ona Sy na, czy
isto ta zro dzi ła isto tę, lub sa ma ani nie zro dzi ła ani nie jest zro dzo na.
Po tem py ta, czy na le ży zgo dzić się, że Oj ciec zro dził isto tę Bo żą, [81] lub
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że Bo ża isto ta zro dzi ła Sy na, al bo isto ta zro dzi ła isto tę, czy w ogó le isto ta
Bo ża nie zro dzi ła i nie jest zro dzo na. – Na to za zgo dą pi sa rzy ka to lic kich
od po wia da my, że ani Oj ciec nie zro dził isto ty Bo żej, ani isto ta Bo ża nie
zro dzi ła Sy na, ani isto ta Bo ża nie zro dzi ła isto ty. Tu zaś pod na zwą isto ta
poj mu je my na tu rę Bo żą, któ ra jest wspól na trzem oso bom i ca ła w ka żdej.

2. Pierw sze uza sad nie nie dla cze go tak jest. Dla te go nie na le ży
mówić, że Oj ciec zro dził isto tę Bo żą: bo gdy by mó wio no, że Oj ciec zro dził
isto tę Bo żą, isto ta Bo ża orze ka na by ła by wzglę dem Oj ca al bo by ła by sto so -
wa na ja ko coś względ ne go. Gdy by zaś by ła orze ka na wzglę dem cze goś, albo
sto so wa na ja ko coś względ ne go, nie wy ra ża ła by isto ty. Jak bo wiem mó wi
Au gu styn w V księ dze De Tri ni ta te,153 co jest orze ka ne wzglę dem cze goś,
nie wy ra ża isto ty.

3. Dru gie. Rów nież, sko ro Bóg Oj ciec jest isto tą Bo żą, gdy by był jej ro -
dzi cem, był by za iste ro dzi cem tej rze czy, któ rą sam jest; i tak ta sa ma rzecz
zro dzi ła by sie bie sa mą, cze go Au gu styn prze czy, jak wy ka za li śmy wy żej.154

4. Do wód trze ci i naj wa żniej szy. Rów nież je że li Oj ciec jest ro dzi cem
isto ty Bo żej, po nie waż jest sa mą isto tą Bo żą i jest Bo giem, dla te go więc że
ro dzi i jest i Bo giem jest. Tak więc nie to, co się ro dzi, jest od Oj ca Bo giem,
lecz Oj ciec dla te go że ro dzi i jest i Bo giem jest; a je że li tak jest, nie ro dzący dla
zro dzo ne go, lecz dla ro dzą ce go zro dzo ny jest przy czy ną, że i jest i Bogiem
jest. – Po dob nym spo so bem do wo dzi Au gu styn w księ dze VII De Tri ni -
ta te,155 że Oj ciec nie jest mą dry mą dro ścią, któ rą zro dził, bo je że li przez nią
jest mą dry, nią jest: „Tam bo wiem to sa mo jest ist nieć, co być mą drym. 
A sko ro tam to sa mo jest ist nieć co być mą drym, Oj ciec jest mą dry nie przez
tę mą drość, któ rą zro dził. Cóż bo wiem in ne go mó wi my, gdy po wia da my
„dla nie go tym jest ist nieć, co być mą drym”, je śli nie „tym ist nie je, czym
jest mą dry”? Więc któ rą przy czy nę ma, że jest mą dry, tę też przy czy nę ma,
że ist nie je. Je że li więc mą drość, któ rą zro dził ma za przy czy nę, że jest
mądry, ma ją też za przy czy nę, że ist nie je. Lecz nikt w ża den spo sób nie
po wie, że zro dzo na z Oj ca mą drość jest dla Oj ca przy czy ną, przez któ rą ist -
nie je. Cóż bo wiem jest bar dziej obłęd ne go?” Tak więc je że li Oj ciec zro dził
isto tę, któ rą jest, isto tę któ rą zro dził ma za przy czy nę, że ist nie je; więc nie
zro dził tej isto ty, któ rą jest. „Bo w tej pro sto cie, rze cze Au gu styn,156 po nie -
waż nie czym in nym jest być mą drym, niż być, ta sa ma mą drość tam, co
isto ta.” I dla te go co mó wi my o mą dro ści, to o isto cie. Jak więc nie zro dził
mą dro ści, któ rą jest mą dry, tak i isto - [82] ty, któ rą jest. Jak bo wiem mą -
dro ścią jest mą dry, a mo cą moc ny, tak i isto tą sam jest; i tym sa mym jest
mą drość oraz moc, co isto ta. Z po wy ższych prze to ja sne jest, że Oj ciec nie
zro dził isto ty Bo żej.
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5. To wy da je się sprze ci wiać. Prze ciw ne zaś te mu wy da je się, co mówi
Au gu styn w księ dze De fi de ad Pe trum:157 „Gdy Bóg zro dził Sło wo, zro dził
to sa mo, czym jest; nie z ni co ści, nie z ja kiejś już uczy nio nej i stwo rzo nej
ma te rii, lecz z sie bie sa me go, to czym sam jest.” Ta kże:158 „Bóg Oj ciec, który
jak naj praw dzi wiej chciał i mógł  ob wie ścić się du szom ma ją cym go po -
znać, to zro dził dla ob wiesz cze nia sa me go sie bie, czym jest ten, kto zro -
dził.” Oto ty mi sło wa mi otwar cie mó wi, że Bóg Oj ciec zro dził to, czym sam
jest. To zaś czym sam jest, jest isto tą Bo żą;  wy da je się więc, że zro dził isto -
tę Bo żą. – Na co od po wia da my mó wiąc, że sło wa te na le ży tak ro zu mieć:
„Oj ciec z sa me go sie bie zro dził to, czym sam jest”, to jest Sy na, któ ry jest
tym, czym jest Oj ciec. Bo czym Oj ciec jest, tym i Syn jest; lecz nie ten, kto
jest Oj cem, ten jest i Sy nem.

6. Ba da in ne czę ści za gad nie nia. Tak też nie na le ży mó wić, że isto ta
Bo ża zro dzi ła Sy na: bo sko ro Syn jest isto tą Bo żą, już Syn był by rze czą 
z któ rej się ro dzi; i tak ta sa ma rzecz ro dzi ła by sa mą sie bie. – Tak też mówi -
my, że isto ta Bo ża nie zro dzi ła isto ty: sko ro bo wiem pew na jed na i naj wyż-
sza rzecz jest isto tą Bo żą, je że li isto ta Bo ża zro dzi ła isto tę, ta sa ma rzecz
sie bie sa mą zro dzi ła, co w ogó le być nie mo że; lecz Oj ciec sam zro dził Syna,
a od Oj ca i Sy na po cho dzi Duch Świę ty.

7. Co wy da je się prze ciw ne po wy ższe mu. Prze ciw ne zaś po wy ższe -
mu wy da je się, co mó wi Au gu styn w VII księ dze De Tri ni ta te:159 „Tym jest
dla Bo ga być, rze cze: „czym być mą drym: stąd Oj ciec i Syn ra zem są jed ną
mą dro ścią, po nie waż jed ną isto tą; a z osob na mą dro ścią z mą dro ści, tak
jak isto tą z isto ty.” Oto w tych sło wach Au gu styn mó wi otwar cie: mą dro -
ścią z mą dro ści i isto tą z isto ty, gdzie zda je się wska zy wać, iż mą drość zro -
dzi ła mą drość a isto ta isto tę. – Te nże sam w księ dze De fi de ad Pe tru m160

po wia da: „Tak wierz, że Chry stus Syn Bo ga, to jest jed na z osób Trój cy, jest
praw dzi wym Bo giem, byś nie wąt pił, że je go Bó stwo zo sta ło zro dzo ne 
z na tu ry Oj ca.” Tu wy da je się mó wić, iż na tu ra Sy na zro dzo na jest z na tu ry
Oj ca. – Ten sam też w XV księ dze De Tri ni ta te 161 mó wi: „ Zwa ny jest [83]
Syn ra dą z ra dy i wo lą z wo li, jak sub stan cją z sub stan cji, mą dro ścią z mą -
dro ści”. I tu wy da je się mó wić, że sub stan cja jest zro dzo na z sub stan cji 
a mą drość z mą dro ści.

8. Wy ja śnie nie te go, co wy da je się prze ciw ne. Lecz to tak wy ja śnia -
my: „Mą drość z mą dro ści i sub stan cja z sub stan cji jest”, to zna czy Syn, który
jest mą dro ścią, któ ry jest sub stan cją, jest z Oj ca, któ ry jest tą sa mą sub stan -
cją i mą dro ścią; i Syn, któ ry jest Bó stwem, zro dzo ny jest z Oj ca, któ ry jest
Bo ską na tu rą. A że by śmy wy raź niej po wie dzie li, mó wi my, że Syn jest mą -
dro ścią z Oj ca mą dro ści, i mó wi my, że Syn sub stan cja jest zro dzo ny z Oj ca
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i od Oj ca sub stan cji. – Że zaś to tak po win no być poj mo wa ne wy ka zu je
Augu styn w VII księ dze De Tri ni ta te 162 mó wiąc: „Oj ciec sam jest mą dro ścią,
a Syn zwa ny jest mą dro ścią Oj ca, tak jak na zy wa ny jest świa tło ścią Oj ca, to
zna czy jak świa tłość ze świa tło ści i obaj jed ną świa tło ścią, tak niech poj mu -
je się mą drość z mą dro ści a obie jed ną mą dro ścią i jed ną isto tą.” – Rów -
nież:163 „Dla te go Chry stus zwa ny jest mo cą i mą dro ścią Bo żą:164 po nie waż
z Oj ca, mo cy i mą dro ści, sam ta kże jest mo cą i mą dro ścią, tak jak sam jest
świa tło ścią z Oj ca świa tło ści, i sam źró dłem ży cia jest, u Bo ga Oj ca źró dła
ży cia. Syn więc jest mą dro ścią z Oj ca -mą dro ści, tak jak Syn -świa tłość z Oj -
ca -świa tło ści i Bóg -Syn z Bo ga -Oj ca, i jak sam jest świa tło ścią i sam jest
Bogiem i sam mą dro ścią, ta kże ra zem są jed ną świa tło ścią, jed nym Bo giem,
jed ną mą dro ścią.” Ty mi oto sło wa mi Au gu styn ja sno uka zu je w ja kim zna -
cze niu na le ży przy jąć po wy ższe i im po dob ne sło wa, gdy mia no wi cie mówi
się: sub stan cja z sub stan cji, lub sub stan cja zro dzi ła sub stan cję.

9. Co wy da je się prze ciw ne po wy ższe mu wy kła do wi. Te mu zaś prze -
ciw ne wy da je się ta kże to, co Hi la ry mó wi w IV księ dze De Tri ni ta te:165

Nicze go, rze cze, Syn nie ma, jak tyl ko zro dzo ne, i po dziw za szczy tu zro -
dzo ne go jest w za szczy cie ro dzą ce go.” Sko ro więc Syn ma isto tę: jest
bowiem w nim ca ła isto ta Bo ska, wy da je się, że ta isto ta Bo ska jest zro dzo -
na. – Ten sam w V księ dze po wia da:166 „Zro dze nie Bo skie nie mo że nie za -
cho wać tej na tu ry z któ rej się do ko na ło: nie co in ne go bo wiem sa mo-
ist nie je niż Bóg, a sa mo ist nie je nie skąd inąd niż z Bo ga.” Oto tu mó wi, że
zro dze nie Bo ga do ko na ło się z na tu ry, a tak z tych i po wy ższych słów na -
tu ra Bo ga wy da je się zro dzo na i że zro dzi ła. – Że na tu ra Bo ga po zo sta jąc
w swej po sta ci, po stać na tu ry i [84] sła bo ści cie le snej przy ję ła. Ja śniej
mó wi to w IX księ dze de Tri ni ta te:167 „My, rze cze, wy zna je my, że jed no ro -
dzo ny Bóg, po zo sta ją cy w for mie Bo ga, w na tu rze Bo ga po zo stał; i nie prze -
le wa my jed no ści for my słu żeb nej na na tu rę Bo skiej jed no ści; ani znów nie
gło si my Oj ca w Sy nu cie le snym uję ciem, lecz że miał z nie go te goż ro dza -
ju zro dzo ną na tu rę, na tu ral nie w so bie ro dzą cą na tu rę; któ ra po zo sta jąc 
w for mie na tu ry ją ro dzą cej, przy ję ła for mę na tu ry i cie le snej sła bo ści. Nie
za ni kła bo wiem Bo ska na tu ra, by nie ist nia ła, lecz Bo ska na tu ra w so bie
po zo sta jąc, przy ję ła po ko rę ziem skie go na ro dze nia, wy ko nu jąc moc swe -
go ro dza ju w sza cie przy ję tej po ko ry.” Oto tu jaw nie mó wi, że i na tu ra
zrodzi ła, i że na tu ra zro dzo na, i na tu ra przy ję ła na tu rę: co więk szość
zaprze cza. – Ten sam w ty mże:168 „Czy dla jed no ro dzo ne go Bo ga jest znie -
wa gą, Że Oj cem jest mu Bóg nie zro dzo ny, sko ro z nie zro dzo ne go Bo ga
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jed no ro dzo ne zro dze nie sa mo ist nie je w jed no ro dzo nej na tu rze?” Oto i tu
mó wi o jed no ro dzo nej na tu rze.

10. Jak trze ba ro zu mieć po wy ższe sło wa Hi la re go. Lecz po nie waż
chce, by te sło wa do brze zo sta ły zro zu mia ne, te nże sam mó wi w IV księ -
dze:169 „Ro zu mie nie te go, co zo sta ło po wie dzia ne, na le ży brać z przy czyn
mó wie nia, po nie waż nie rzecz mo wie, lecz mo wa pod da na jest rze czy.” 
Te więc sło wa tak mo żna zro zu mieć: „Syn nie ma ni cze go, jak tyl ko zro -
dzo ne”, to jest ni cze go nie ma, na ile jest Bo giem, jak tyl ko co ro dząc się
przy jął, i sam ro dząc się miał na tu rę Oj ca sa mo ist nie ją cą w so bie.

11. Wy kład po pie ra sło wa mi te goż: Stąd te nże Hi la ry do da je w V księ -
dze:170 „Tę sa mą na tu rę ma zro dzo ny, któ rą ten, któ ry zro dził, tak jed nak,
że zro dzo ny nie jest tym, któ ry zro dził: bo w ja ki spo sób bę dzie on, sko ro
jest zro dzo ny? Lecz w tym sa mym sa mo ist nie je ten, któ ry jest zro dzo ny, 
w któ rym jest ca ły ten, któ ry zro dził, bo nie skąd inąd jest, któ ry zro dzo ny
jest. I dla te go nie od no si się do cze goś in ne go, po nie waż w jed nym sa mo -
ist nie je z jed ne go. I tak w ro dze niu Sy na, że tak po wiem, i za na tu rą swoją
po stę pu je nie zmien ny Bóg, ro dząc nie zmien ne go Bo ga; i na tu ry swej nie
gu bi do sko na łe zro dze nie nie zmien ne go Bo ga z nie zmien ne go Bo ga.
Pojmuj my więc sa mo ist nie ją cą w nim na tu rę Bo ga, sko ro Bóg jest w Bo gu,
a po za nim, któ ry jest Bo giem, nie ma in ne go Bo ga, po nie waż on Bo giem
i Bóg w nim.” Na ucza się więc, że praw da na tu ry Bo ga Oj ca jest w Bo gu
Sy nu, po nie waż ro zu mie się, że Bóg jest w tym, kto jest Bo giem. Jest
bowiem je den w jed nym i je den z jed ne go.

[85] 12. Czy ta się: Oj ciec ze swej sub stan cji ro dzi Sy na i Syn sub -
stan cji Oj ca. Mó wi się ta kże i czę sto czy ta w Pi śmie Świę tym, że Oj ciec ze
swej sub stan cji ro dzi Sy na. Stąd Au gu styn w księ dze De fi de ad Pe tru m171

po wia da: „Bóg Oj ciec z żad ne go Bo ga nie  zro dzo ny, raz ze swej na tu ry bez
po cząt ku zro dził Bo ga Sy na, rów ne go so bie, i tym sa mym Bó stwem, któ -
rym sam z na tu ry wiecz ny jest, współ wiecz ne go.” Oto tu mó wi Au gu styn:
Sy na zro dzo ne go z na tu ry Oj ca. Jed na zaś jest na tu ra Oj ca i Sy na i Du cha
Świę te go. Je że li więc z na tu ry Oj ca zro dzo ny jest Syn, zro dzo ny jest z na -
tu ry Sy na i Du cha Świę te go, a stąd z na tu ry trzech osób.

13. Te nże też Au gu styn w XV księ dze de Tri ni ta te 172 po wia da, że Chry -
stus jest Sy nem sub stan cji Oj ca i z sub stan cji Oj ca zro dzo nym, roz trzą sa jąc
te sło wa Apo sto ła, tak mó wią ce go o Bo gu Oj cu:173 Któ ry nas wy rwał z mo -
cy ciem no ści i prze niósł w kró le stwo Sy na umi ło wa nia swe go. Rze cze:
„Co po wie dzia ne jest: Sy na umi ło wa nia swe go, nie ina czej poj mu je się,
niż Sy na swe go umi ło wa ne go, niż Sy na swo jej sub stan cji. Mi łość bo wiem
Oj ca, któ ra jest w je go nie wy po wie dzia nie pro stej na tu rze, nie jest ni czym
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in nym, niż sa mą na tu rą i sub stan cją, jak czę sto mó wi li śmy i czę sto po wta -
rzać nie mier zi; a przez to Syn umi ło wa nia je go ni kim in nym nie jest, niż
tym, kto z je go sub stan cji zo stał zro dzo ny.” Oto otwar cie mó wi tu Au gustyn,
że Syn jest zro dzo ny z sub stan cji Oj ca i jest Sy nem sub stan cji Oj ca.

14. Ten sam rów nież Au gu styn w II księ dze Con tra Ma xi mi num ha ere -
ti cum,174 twier dzi, że sub stan cja Bo ga zro dzi ła Sy na i Syn zro dzo ny jest 
z sub stan cji Oj ca, mó wiąc: „Peł ni my śli cie le snych nie są dzi cie, że sub stan -
cja Bo ga z sa mej sie bie zro dzi ła Sy na, je że li nie cier pia ła te go, co sub stan -
cja cia ła cier pi gdy ro dzi. Błą dzi cie, nie ro zu mie jąc Pism, ani mo cy
Bo żej.175 W ża den bo wiem spo sób nie my śli cie o praw dzi wym Sy nu Bo ga,
je że li prze czy cie, że jest on z na tu ry Bo ga zro dzo ny. Bo nie był już Sy nem
czło wie ka, któ ry z da ru Bo ga stał się Sy nem Bo ga, zro dzo ny z Bo ga przez
ła skę, a nie przez na tu rę. Czy mo że, cho ciaż nie był Sy nem czło wie ka, był
jed nak ja kimś, ja kim kol wiek stwo rze niem, któ re ob ró ci ło się w Sy na Boga,
dzię ki Bo gu prze mie nia ją ce mu? Lecz ni cze go ta kie go nie ma: więc al bo 
z ni co ści, al bo z ja kiejś sub stan cji jest zro dzo ny. Lecz nie wie rzy my, by ście
uwa ża li, że Syn Bo ga jest z ni co ści, bo twier dzi li ście, że wy nie mó wi cie, 
iż Syn Bo ga jest z ni co ści. A więc jest z ja kiejś sub stan cji. A je że li [86] nie 
z Oj ca, po wiedz cie z któ rej jest. Lecz nie znaj du je cie. Niech więc już was
nie mier zi wy zna wać, że jed no ro dzo ny Syn Bo ga, Je zus Chry stus, jest z sub -
stan cji Oj ca.”

15. Te nże w ty mże:176 „Obaj czy ta my:177 Aby śmy by li w praw dzi wym
Synu je go, Je zu sie Chry stu sie. Po wiedz cie więc nam, czy ten praw dzi wy Syn
Bo ga, od tych któ rzy z ła ski są sy na mi ja kąś wła ści wo ścią wy ró żnio ny, nie
jest z żad nej sub stan cji, czy z ja kiejś. Po wiesz: „Nie mó wię, że z żad nej,
żebym nie po wie dział z ni co ści”; więc jest z ja kiejś sub stan cji. Py tam, z któ -
rej? Je że li nie jest z sub stan cji Oj ca, szu kaj in nej. Je że li nie znaj du jesz innej,
uznaj sub stan cję Oj ca i wy znaj Sy na współ istot ne go (ho mo usion) z Oj cem.”

16. Te nże w ty mże:178 „Wy zna ję, że Bóg Oj ciec zro dził cał kiem nie ze -
psu ty, lecz zro dził to czym sam jest. Mó wię też, co czę sto mó wić na le ży:
Al bo z ja kiejś sub stan cji zro dzo ny jest Syn Bo ga, al bo z żad nej. Je że li z żad -
nej: więc z ni co ści; cze go wy już nie mó wi cie. Je że li zaś z ja kiejś, jed nak
nie z sub stan cji Oj ca, nie jest praw dzi wym Sy nem. Je że li zaś z sub stan cji
Oj ca, jed nej i tej sa mej sub stan cji są Oj ciec i Syn.” „Wy 179 zaś nie chce cie
Sy na zro dzo ne go z sub stan cji Oj ca, a jed nak ani z ni co ści ani z ja kiejś ma -
te rii, lecz przy zna je cie, że jest z Oj ca. I nie wi dzi cie jak ko niecz ne jest, by
ten, kto nie jest z ni co ści ani z ja kiejś in nej rze czy, był z Bo ga, chy ba że nie
mógł by być z sub stan cji Bo ga; i tym być, czym Bóg jest, z ko go jest, to jest
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174 Roz dział 14, n. 2 (PL 42,771).
175 Mt 22,29.
176 Roz dział 14, n. 3 (PL 42,772).
177 1 J 5,20.
178 Roz dział 14, n. 4 (PL 42,773).
179 Ta mże, n. 2 (PL 42,771).



Bo giem zro dzo nym z Bo ga, bo nie in ny był wcze śniej, lecz współ wiecz na
na tu ra jest z Bo ga.”

17. Zbie ra jąc po wy ższe w ca łość oka zu je w ja kim na le ży je brać
zna cze niu. Po wy ższe sło wa zda ją się wska zy wać, że Bo ska sub stan cja zro -
dzi ła Sy na, i że Syn zro dzo ny jest z sub stan cji Oj ca, i że z Bo ga jest współ -
wiecz na na tu ra, i że Oj ciec zro dził to, czym sam jest. To zaś czym sam jest,
jest isto tą Bo żą; i tak mo żna uwa żać, że isto ta Bo ża zro dzi ła. – Sło wa te
burz li wie nas po ru sza ją; ja kim spo so bem na le ży je poj mo wać, wo lał bym
sły szeć od in nych, niż wy kła dać. Bym jed nak po wie dział bez uprze dze nia
i lek ko myśl no ści, mo gą być przy ję te ja ko po wie dzia ne w tym zna cze niu:
„Na tu ra współ wiecz na jest z Bo ga”, to jest Syn współ wiecz ny Oj cu jest 
z Oj ca, tak że jest tą sa mą z nim na tu rą, al bo tej sa mej na tu ry. – To zna -
czenie po twier dza ta mże Au gu styn,180 do da jąc i jak by wy ja śnia jąc co po -
wie dział: po wie dziaw szy bo wiem „Na tu ra współ wiecz na z Bo ga jest”,
do dał: „Nie czym in nym jest Syn, niż tym z cze go jest, to zna czy jed nej i tej
sa mej sub stan cji jest.” Po tem [87] ja śniej uka zu je, że na le ży mieć ta kie poj -
mo wa nie po wy ższych słów, mó wiąc w tej sa mej księ dze Con tra Ma xi mi -
nu m181: „Trój ca ta jest jed nej i tej sa mej sub stan cji, po nie waż nie z ja kiejś
ma te rii lub z ni co ści jest Syn, lecz z ko goś jest zro dzo ny, a ta kże Duch Świę -
ty nie z ja kiejś ma te rii lub z ni co ści jest, lecz stąd jest, skąd po cho dzi.” Tymi
prze to sło wy otwar cie uka zu je, że dla te go mó wi się „Syn jest z sub stan cji
Oj ca”, po nie waż jest z Oj ca zro dzo ny, tak że jest z nim jed nej sub stan cji; 
i „Duch Świę ty jest z sub stan cji Oj ca i Sy na”, po nie waż od obu po cho dzi,
tak że jest tej sa mej sub stan cji.

Roz dział 2 (16).

1. Że ani Syn ani Duch Świę ty nie jest z ni co ści, lecz z cze goś, jed nak
nie z ma te rii. Do wo dzi się też z tych słów, że Syn i Duch Świę ty nie są z ni -
co ści, lecz z cze goś, jed nak nie z ja kiejś ma te rii. Stąd ta kże Hi la ry w XII
księ dze De Tri ni ta te 182 rze cze: „Jed no ro dzo ny Bóg gdy zo stał zro dzo ny,
świad czy iż Oj ciec jest spraw cą; po nie waż z trwa ją ce go zro dzo ny zo stał,
nie jest zro dzo ny z ni co ści; a po nie waż zro dzo ny zo stał przed cza sem,
rodząc się wy prze dza wszel kie zro zu mie nie.”183 Tu ja sno jest po wie dzia ne,
że Syn nie jest z ni co ści.

2. Po dob nie i o Du chu Świę tym nie na le ży mó wić, że jest lub po cho dzi
z ni co ści, po nie waż „Syn z sub stan cji Oj ca zro dzo ny zo stał”,184 czy li jest od

Księga I114

180 Po ostat nich sło wach przy to czo nych z n. 2 (PL 42,771).
181 Na po cząt ku te goż n. 2 (PL 42,771).
182 Nu mer 25 (PL 10,449A).
183 Zo bacz Iz 53,8: Ro dzaj je go kto wy po wie?
184 Au gu styn, De fi de et sym bo lo, roz dział 4, n. 6: “Syn z sa mej sub stan cji Oj ca je dy ny

zro dzo ny zo stał, bę dąc tym, czym jest Oj ciec” (PL 40,185; CSEL 41,10); zo bacz wy żej, roz -
dział 1, n. 12-16.



Oj ca, z któ rym jest tej sa mej sub stan cji i tą sa mą sub stan cją. W tym zna czeniu
rów nież na le ży przy jąć i to:185 „Oj ciec zro dził to, czym sam jest”, to zna czy
Sy na, któ ry jest tym, czym Oj ciec. – A że to tak trze ba poj mo wać wy ja śnia
Au gu styn. Mó wiąc w pierw szej księ dze Con tra Ma xi mi num:186 „To zro dził
Oj ciec, czym jest: ina czej nie jest praw dzi wie Sy nem, je że li czym jest Ojciec,
nie jest Syn.”

3. Rów nież „sub stan cja Bo ga zro dzi ła Sy na”,187 to jest Oj ciec  – sub stan -
cja zro dził Sy na, któ ry jest tą sa mą sub stan cją i te jże sub stan cji. – Że to tak
ma być poj mo wa ne, uka zu je Au gu styn mó wiąc do Mak sy mi - [88] na 188 „Jak
mó wisz: Duch zro dził du cha, tak mów: Duch zro dził du cha te jże na tu ry
lub sub stan cji. Rów nież, jak mó wisz: Bóg zro dził Bo ga, tak mów: Bóg
zrodził Bo ga tej sa mej na tu ry lub sub stan cji. Je śli byś w to uwie rzył i mówił,
o nic w tej rze czy nie bę dziesz wię cej oska rża ny”. Ty mi bo wiem sło wa mi
uka zu je, w ja ki spo sób po wy ższe po win ny być poj mo wa ne.

4. Po dob nie „Syn zro dzo ny jest z sub stan cji Oj ca”, lub „Oj ciec zro dził
Sy na ze swej na tu ry czy li isto ty”,189 to jest na tu ra i isto ta zro dzi ła z sie bie
Sy na te jże isto ty i na tu ry i któ ry jest tą sa mą isto tą i na tu rą. Po dob nie wykła -
daj owo:190 „Syn sub stan cji Oj ca”, to zna czy Syn Oj ca – sub stan cji, to znaczy
któ ry jest sub stan cją. Z któ rym i Syn jest tą sa mą sub stan cją, po nie waż Syn
jest współ sub stan cjal ny z Oj cem. – A to zna cze nie wspie ra ne jest sło wa mi
Au gu sty na, któ ry w VII księ dze De Tri ni ta te 191 rze cze: „Trzy oso by tej samej
isto ty, lub trzy oso by zwie my jed ną isto tą. Nie mó wi my zaś trzy oso by 
z jednej isto ty, ja ko by czym in nym by ło tam co jest isto tą, a czymś in nym
co oso bą.” Ty mi sło wa mi wska zu je,  że nie na le ży mó wić, iż oso ba jest 
z isto ty, chy ba w zna cze niu po wy ższym. – To zna cze nie po twier dza ne jest
ta kże z te go, co te nże sam mó wi w XV księ dze De Tri ni ta te:192 „Jak na sza
wie dza nie po dob na jest do wie dzy Bo żej, tak i na sze sło wo, któ re ro dzi się
z na szej wie dzy, nie po dob ne jest do owe go Sło wa Bo że go, któ re zro dzone
jest z isto ty Oj ca. To sa mo jest gdy bym po wie dział z wie dzy Oj ca, z mą drości
Oj ca, lub co jest wy raź niej sze: z isto ty Oj ca, z wie dzy Oj ca, z mą dro ści Ojca.”
Z te go więc poj mo wa nia „Sło wo 192a Bo ga Oj ca, jed no ro dzo ny Syn, we
wszyst kim Oj cu po dob ny i rów ny, słusz nie zwa ny jest Bóg z Bo ga, światłość
ze świa tło ści, mą drość z mą dro ści, isto ta z isto ty: po nie waż jest cał ko wi cie
tym czym Oj ciec, jed nak nie Oj cem, po nie waż ten jest Sy nem, tam ten
Ojcem.”
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185 Au gu styn a po praw niej Ful gen cjusz, jak wy żej, roz dział 1, n. 5-7 i 9.
186 Roz dział 18 (PL 42,756), gdzie Au gu styn wpro wa dza sło wa wy po wie dzia ne przez

siebie w Col la tio cum Ma xi mi no, n. 14 (PL 42,723).
187 Zo bacz wy żej, roz dział 1, n. 14).
188 Con tra Ma xi mi num, II, roz dział 15, n. 3 (PL 42,779).
189 Jak wy żej, roz dział 1, n. 12-14.
190 Jak wy żej, roz dział 1, n. 13.
191 Roz dział 6, n. 11 (PL 42,945).
192 Rozdział.....
192a Au gu styn ta mże, roz dział 14, n. 24 (PL 42,1076; CCL 50A,496).



Roz dział 3 (17)

Dla cze go Sło wo Oj ca zwa ne jest sy nem z na tu ry. Stąd jest, że sam
Jed no ro dzo ny Bo ga zwa ny jest sy nem z na tu ry, po nie waż tej sa mej na tu ry
jest i tą sa mą na tu rą z Oj cem. Dla te go Hi la ry w księ dze De Tri ni ta te 193

mówiąc o Chry stu sie po wia da: „Z na tu ry sy nem jest, po nie waż ma tę sa mą
na tu rę, ja ką ten, któ ry zro dził.”

[89] DYS TYNK CJA VI

Roz dział je dy nyr (18).

1. Czy Oj ciec zro dził Sy na z wo li czy z ko niecz no ści, oraz czy chcąc
lub nie chcąc jest Bo giem. Prócz te go zwy kło się py tać, czy Oj ciec zro -
dził Sy na z wo li, czy z ko niecz no ści. O tym Oro zjusz do Au gu sty na 194 tak
mó wi: „Z wo li zro dził Oj ciec Sy na czy z ko niecz no ści? Ani z wo li ani z ko -
niecz no ści, po nie waż ko niecz no ści w Bo gu nie ma; wo la nie mo że wy prze -
dzać mą dro ści.” „O tym, jak rze cze Au gu styn w XV księ dze De Tri ni ta te,195

śmiesz na jest roz pra wa Eu no miu sza, od któ re go po cho dzą błęd no wier cy
Eu no mia nie; on po nie waż nie mógł zro zu mieć ani nie chciał uwie rzyć, 
że jed no ro dzo ne Sło wo Bo ga jest Sy nem Bo ga z na tu ry, to jest zro dzo nym
z sub stan cji Oj ca, po wie dział, że nie jest sy nem na tu ry lub sub stan cji, lecz
sy nem wo li Bo ga: chcąc twier dzić, że do cho dzi wo la Bo ga, któ rą ro dził by
Sy na, tak jak my cza sem cze goś chce my, cze go przed tem nie chcie li śmy,
przez co na tu ra na sza poj mo wa na jest ja ko zmien na, cze go oby nie by ło,
że by śmy wie rzy li iż jest w Bo gu.”

2. Od po wiedź ka to li ka. Mów my prze to, że Sło wo Bo ga jest sy nem
Boga z na tu ry, nie z wo li, jak uczy Au gu styn w XV księ dze De Tri ni ta te,196

gdzie pew ne go ka to li ka od po wia da ją ce go błęd no wier cy po chwa la mó wiąc:
„Ostro za iste ktoś od po wie dział prze wrot nie py ta ją ce mu błęd no wier cy, czy
Bóg Sy na zro dził chcąc czy nie chcąc, aby gdy od po wie „nie chcąc” wy nikła
nie do rzecz na nę dza Bo ga; je że li zaś „chcąc”, za raz wy wnio sko wał to co
zamie rzył, mia no wi cie że nie jest sy nem z na tu ry, lecz z wo li. A on trzeź wo
za py tał go wza jem, czy Bóg Oj ciec chcąc czy nie chcąc jest Bo giem, aby jeśli
od po wie dział by „nie chcąc”, wy ni kła wiel ka nie do rzecz ność i nę dza, w którą
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193 Księ ga V, n. 37 (PL 10,155A; u Lom bar da w Glos sa na List do Rzy mian I,4 (PL
191,1311 B).

r Roz dział je dy ny. Za gad nie nie w nu me rze 1 po sta wił już (w sło wach Oro zju sza) au tor
Sum ma sen ten tia rum, I,7 (PL 171,1079 B; 176,53 B);  pra wie to sa mo znaj du je się u Rolanda
Ban di nel li, w Sen ten tiae (wy dał A. M. Gietl, Fre iburg im Bre is gau 1891, s. 31); ale by je roz -
wią zać Lom bard ucie ka się do tek stu sa me go Au gu sty na.

194 Dia lo gus qu aestio num, 65, kwe stia 7 (wśród dzieł Au gu sty na, PL 40,736).
195 Roz dział 20, n. 38 (PL 42,1087; CCL 50A,515).
196 Ta mże, (PL 42,1087; CCL 50A,516).



o Bo gu wie rzyć wiel kim jest obłę dem; je że li zaś po wie dział by „chcąc”, od -
po wie dzia no mu: więc i on ze swo jej wo li jest Bo giem, nie [90] z na tu ry.
Cóż więc po zo sta ło, jak tyl ko by za milkł, wi dząc że swo im py ta niem wplą -
tał się w wę zeł nie do roz wią za nia?” Z  po wy ższe go na ucza się, że nie na le -
ży przy zna wać, iż Bóg z wo li lub z ko niecz no ści, al bo chcąc lub nie chcąc
jest Bo giem; rów nież, że z wo li lub ko niecz no ści, lub chcąc al bo nie chcąc
zro dził Sy na.

3. Sprze ciw wo bec po wy ższe go. Lecz wo bec te go za rzu ca się: Wo la
Bo ga jest na tu rą czy li isto tą Bo ga, bo nie czym in nym jest być Bo giem, czym
in nym chcieć; i dla te go jak jed na jest isto ta trzech osób, tak i jed na wo la.
Je że li więc Bóg z na tu ry jest Bo giem, i z wo li jest Bo giem; a je że li Sło wo
Bo ga z na tu ry sy nem Bo ga jest, to i z wo li sy nem Bo ga jest. – Od po wiedź.
To zaś ła two jest ode przeć. Bo i prze wi dze nie Bo ga czy wie dza, któ rą zna
lub prze wi du je do bro i zło, jest na tu rą czy li isto tą Bo żą. I prze zna cze nie
czy wo la je go, jest tą sa mą isto tą Bo żą; i nie jest czym in nym dla Bo ga wie -
dzieć lub chcieć niż być. A cho ciaż jed nym i tym sa mym są wie dza lub wola
Bo ga, to jed nak nie mó wi się o wo li co kol wiek mó wi się o wie dzy i na od -
wrót; i nie wszyst ko Bóg chce swo ją wo lą, co zna swo ją wie dzą, po nie waż
wie dzą swo ją po znał za rów no do bro jak zło, wo lą zaś chce tyl ko do bra.
Wie dza bo wiem Bo ga i prze wi dy wa nie jest o do bru i o złu, wo la zaś i prze -
zna cze nie tyl ko o do bru; a jed nak w Bo gu jed nym i tym sa mym jest wie -
dza i wo la, oraz prze wi dy wa nie i prze zna cze nie. I tak cho ciaż na tu ra i wo la
Bo ga są czymś jed nym, wsza kże mó wi się, że Oj ciec zro dził Sy na z na tu ry,
nie z wo li, i jest Bo giem z na tu ry, nie z wo li.

4. Jak na le ży ro zu mieć te sło wa: Oj ciec ani chcąc ani nie chcąc jest
Bo giem, i ani nie chcąc ani chcąc zro dził Sy na. Po wy ższe jed nak sło -
wa, któ ry mi roz trop nie po wie dzia ne zo sta ło, że Bóg Oj ciec ani chcąc ani
nie chcąc jest Bo giem, ani chcąc ani nie chcąc zro dził Sy na, czy z wo li lub
ko niecz no ści, w ta kim zna cze niu wy da ją mi się do przy ję cia: że by śmy rozu -
mie li wo lę uprzed nią lub do cho dzą cą, tak jak poj mo wał Eu no miusz.197

Bo on nie jest Bo giem wo lą uprzed nią lub spraw czą, lub chcąc wcze śniej
niż Bóg; i nie zro dził Sy na wo lą uprzed nią al bo do cho dzą cą, ani nie zro -
dził Sy na wpierw chcąc niż ro dząc. Jed nak zro dził chcą cy, tak jak zro dził
wład ny, i zro dził do bry, i zro dził mą dry, i w ten spo sób. Je że li bo wiem
mówi się, że Sy na zro dził Oj ciec mą dry i do bry, dla cze go nie chcą cy? Skoro
tak jest Bo gu, że to sa mo jest być chcą cym, co być Bo giem, jak to sa mo jest
być [91] mą drym, co być Bo giem. – Mów my więc, że Oj ciec, jak mą dry, tak
chcą cy zro dził Sy na, lecz nie wo lą wy prze dza ją cą lub do cho dzą cą. To zna -
cze nie uka zu je i po twier dza Au gu styn,198 tak mó wiąc o Li ście do Efe zjan:
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197 Świad czy Au gu styn, jak wy żej n. 1, a zwłasz cza Ata na zy, Ora tio III con tra Aria nos,
nn. 60-67 (PG 26,447-468).

198 A na wet Hie ro nim o Ef 1,5: Któ ry prze zna czył nas do przy bra nia za sy nów itd. (PL
26[1845]448 C – 449 A); co pra wi dło wo przy to czo ne jest ni żej, księ ga III, dys tynk cja 10,
roz dział 2 n. 5.



„O Sy nu Bo ga, to jest Pa nu na szym Je zu sie Chry stu sie, na pi sa ne jest,199 że
z Oj cem za wsze był, i ni gdy go by był, wo la oj cow ska nie wy prze dzi ła. I on
mia no wi cie Sy nem jest z na tu ry.”

5.s Hi la ry w księ dze De sy no do:200 „Tych, któ rzy mó wią, że Syn Bo ga jest 
z nie ist nie ją cych, po dob nie i tych, któ rzy mó wią, że ani ra dą ani wo lą Oj ciec
nie zro dził Sy na, wy kli na świę ty Ko ściół.” – Rów nież:201 „je że li ktoś mó wi, 
że Syn zro dził się wbrew wo li Oj ca, niech bę dzie wy klę ty. Bo nie wbrew wo li
Oj ca, Oj ciec zmu szo ny, lub wie dzio ny na tu ral ną ko niecz no ścią cho ciaż nie
chciał, zro dził Sy na: lecz za raz gdy ze chciał, bez cza su i bez bo le śnie jed no ro -
dzo ne go ze sie bie po ka zał.”

DYS TYNK CJA VII

Roz dział 1 (19).

1. Tu py ta się, czy Oj ciec mógł lub chciał zro dzić Sy na. Tu nie któ -
rzy zwy kli się py tać czy Oj ciec mógł lub chciał zro dzić Sy na. Je że li bo wiem,
mó wią, mógł i chciał zro dzić Sy na, prze to mógł i chciał coś, cze go Syn ani
nie mógł ani nie chciał, bo Syn nie mógł ani nie chciał zro dzić Sy na. – Na
tę chy trość ła two od po wia da my mó wiąc: Móc lub chcieć zro dzić Sy na, to
nie jest móc lub chcieć coś pod le głe go wo li lub mo cy; jest jed nak ja kąś
mocą lub wo lą, mia no wi cie móc lub chcieć zro dzić Sy na. Dla te go na le ży
roz ró żnić poj mo wa nie przed ło żo ne go wy ra że nia. Móc lub chcieć zro dzić
Sy na, jest móc lub chcieć cze goś; ale zro dze nie Sy na nie jest czymś z te go,
co pod le ga Bo żej mo cy i wo li; i nie jest czymś wśród wszyst kich lub 
o wszyst kich, lecz po nad wszyst ko i przed wszyst kim. Bo wiem nie chciał
ani nie mógł przed tem niż zro dził; [92] jak i nie ist niał przed tem za nim
zro dził, po nie waż od wiecz no ści ist niał i od wiecz no ści zro dził. – Mo że my
to zo ba czyć rów nież z po do bień stwa: Oj ciec bo wiem mo że być Oj cem 
i chce być Oj cem; Syn zaś ani nie mo że ani nie chce być Oj cem; więc Ojciec
mo że i chce cze goś, cze go nie mo że ani chce Syn. Nie wy ni ka, że być Ojcem
nie jest być czymś, jak da lej zo sta nie wy ka za ne.202
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199 Zo bacz Syr 1,1: I z nim za wsze by ła i jest przed wie ka mi.
s Nu mer 5. We dług Glos sa Pio tra z Po itiers, ten za pis do da ny być po wi nien do słów:

„Je że li bo wiem Oj ciec mą dry i do bry” (jak wy żej n. 4): „Tu po win na być czy ta na ta glo sa
ulot na na mar gi ne sach ksiąg (księ gi b) umiesz czo na: ‘Hi la ry w księ dze De Tri ni ta te’ (tak!)
itd.; któ ra dla te go zo sta ła do łą czo na, po nie waż w niej Hi la ry wy raź nie wy ka zu je, że Oj ciec
wo lą zro dził Sy na (b 36r; n 9a; p 47d).

200 Nu mer 34 (PL 10,507 B -C).
201 Nu mer 58 (PL 10,520 C).
202 W dys tynk cji 28, roz dzia le 5.



2. Przed kła da pew ne sło wa Au gu sty na, któ ry mi słu chacz mo że być
wstrzą śnię ty. Lecz moc no po ru sza nas co mó wi Au gu styn w pierw szej
księdze Con tra Ma xi mi num,203 któ ry twier dził, że Oj ciec jest moc niej szy
od Sy na, dla te go że zro dził Sy na, Bo ga Stwór cę, a Syn nie; i mó wił, że Oj -
ciec mógł zro dzić, a Syn nie, i dla te go jest moc niej szy od Sy na. – Od po wia -
da jąc na to Au gu styn, chcąc oka zać że Oj ciec nie jest moc niej szy od Sy na,
zda je się mó wić że Syn ta kże mógł ro dzić, ty mi sło wa mi: „Precz z tym, by
dla te go moc niej szy był Oj ciec od Sy na, jak uwa żasz, po nie waż Oj ciec zro -
dził Stwór cę, a Syn nie zro dził Stwór cy. Nie dla te go, że nie mógł, lecz nie
by ło trze ba.” – Patrz i sta ran nie zważ te sło wa: „Nie dla te go, że nie mógł,
lecz nie by ło trze ba”. Wy da je się bo wiem mó wić, że Syn mógł zro dzić, lecz
nie by ło trze ba; i tak mógł, cze go nie by ło trze ba. Dla cze go zaś nie by ło
trze ba, do da je mó wiąc:204 „Prze sad ne bo wiem by ło by Bo skie ro dze nie, gdyby
zro dzo ny Syn zro dził Oj cu wnu ka; bo i ten wnuk, gdy by dzia do wi swe mu
nie zro dził pra wnu ka, zgod nie z dziw ną wa szą mą dro ścią zwa ny był by nie -
moc ny. Po dob nie ta kże ten, gdy by wnu ka nie zro dził swe mu dzia do wi 
a pra wnu ka pra dzia do wi, nie był by przez was na zy wa ny wszech moc nym. 
I nie wy peł nił by się ciąg ro dze nia, gdy by za wsze je den z dru gie go się ro dził
i nikt by go nie do pro wa dził do koń ca, gdy by nie star czył je den. Wszech -
moc ny więc wszech moc ne go Sy na Oj ca z na tu ry zro dził, a nie zrobił.”

3. Prze ciw sta wia się wy żej po wie dzia nym sło wom Au gu sty na. To
zaś nie któ rym nie wy da je się móc stać, mia no wi cie że Syn mógł by ro dzić.
Je że li bo wiem Syn mógł ro dzić, mógł być oj cem; a je że li mógł być oj cem,
mógł prze to być oj cem al bo sie bie, al bo Oj ca, al bo Du cha Świę te go, al bo
ko goś in ne go. Lecz ko goś in ne go nie, bo ni gdy nie by ło żad ne go in ne go; 
i nie Oj ca, bo Oj ciec jest nie zro dzo ny i nie zra dzal ny; i nie sie bie, bo żad na
rzecz sa mej sie bie ro dzić nie mo że;205 ani Du - [93] cha Świę te go, po nie -
waż nie mógł się uro dzić. Gdy by bo wiem mógł się uro dzić, mógł być Synem
i tak mógł być zmien ny.

4. Tu py ta się, jak po win no być ro zu mia ne. Jak więc brać co wy żej
zo sta ło po wie dzia ne: „Nie dla te go, że nie mógł zro dzić, lecz nie by ło trze -
ba”, jak by: mógł, lecz nie by ło trze ba? Nie jest nam przej rzy ste od kryć, 
w ja ki spo sób to jest praw dzi we, i dla te go ra czej w mil cze niu trze ba po mi -
nąć, chy ba że na tar czy wość py ta ją cych zmu si mnie coś o tym po wie dzieć.

5. Tu ujaw nia się w ja kim na le ży brać zna cze niu. Mo że więc być ro -
zu mia ne tak: „Nie dla te go, że nie mógł, lecz nie by ło trze ba”, to jest nie 
z nie mo cy je go by ło, że Syn nie zro dził, lecz nie wy pa da ło mu; jak Bóg Syn
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203 Pra wi dło wo w księ dze II, roz dział 12, n. 3 (PL 42,768).
204 Ta mże: „Prze sad ne bo wiem by ło by... gdy by nie star czał je den. Wszech moc ny więc

zro dził wszech moc ne go Sy na, po nie waż co kol wiek czy ni Oj ciec, to i Syn po dob nie czy ni.
Sy na mia no wi cie te go Oj ciec z na tu ry zro dził, nie zro bił” (PL 42,768n).

205 Zo bacz wy żej, dys tynk cja 3, roz dział 4.



nie jest Bo giem Oj cem a to jed nak nie  jest z je go nie mo cy. Bo i Oj ciec po -
dob nie nie jest Sy nem a to nie jest z nie mo cy Oj ca. Lecz py ta Mak sy min,206

bi skup Arian: Skąd więc jest, że Oj ciec nie mo że być Sy nem, lub Syn Oj -
cem? Za iste nie z nie mo cy, lecz Oj ciec jest Oj cem z wła sno ści ro dze nia,
dzię ki któ rej trze ba, by on nie był Sy nem; a Syn wła sno ścią zro dze nia jest
Sy nem, dzię ki któ rej trze ba, by on nie był Oj cem. O tych wła sno ściach
potem bę dzie mo wa peł niej.207

Roz dział 2t (20).

1. Czy Oj ciec z na tu ry ma moc zro dzić Sy na i czy to jest ja kaś moc,
któ ra jest w Sy nu. Nie któ rzy 208 rów nież py ta ją, czy Oj ciec z na tu ry mo cen
jest ro dzić Sy na i czy to jest ja kaś moc, któ ra jest w Sy nu. – Na co od po wia -
da my, że nie jest mo cen je śli nie z na tu ry; je go moc bo wiem jest na tu rą
lub isto tą.

[94] 2. Oni jed nak mó wią, je że li mo cen jest ro dzić, ma więc moc ro dze -
nia; Syn zaś nie ma mo cy ro dze nia, je że li nie mo że ro dzić; ma więc Oj ciec
ja kąś moc, któ rej nie ma Syn. – To nie wy ni ka. Cał ko wi cie bo wiem tę sa mą
moc ma Syn, któ rą i Oj ciec, Oj ciec mógł nią zro dzić, a Syn być zro dzo ny. Ta
sa ma bo wiem moc jest w Sy nu, któ rą mógł być zro dzo ny, któ ra jest i w Ojcu,
któ rą mógł zro dzić.

3. Lecz prze ciw te mu za rzu ca się: Czym in nym jest móc zro dzić, czym
in nym móc się zro dzić. – Tu na le ży roz ró żnić: je że li bo wiem gdy mó wi się
„czym in nym jest móc zro dzić, czym in nym móc się zro dzić”, za zna czasz że
in na jest moc, któ rą Oj ciec mo cen jest zro dzić, a in na, któ rą Syn mo cen
jest się zro dzić, poj mo wa nie jest błęd ne. Je że li zaś po wie dział byś, że Oj -
ciec mo że mieć in ną wła sność czy li ce chę, któ rą jest ro dzi cem, a Syn in ną,
któ rą jest zro dzo ny, poj mo wa nie jest praw dzi we. In ną bo wiem wła sność
ma Oj ciec, przez któ rą jest Oj cem; in ną Syn, przez któ rą jest Sy nem.

4. Jak na le ży ro zu mieć: Syn ma lub nie ma mo cy ro dze nia. Tak rów -
nież gdy mó wi się: Syn nie ma mo cy ro dze nia, któ rą ma Oj ciec, mo żna to
po jąć dwo ja ko. Je że li bo wiem po wie się „Syn nie ma mo cy ro dze nia, któ -
rą i Oj ciec”, to jest któ rą mo cen jest ro dze nia, to jest by zro dził lub ro dził
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206 Gdzie, nie wia do mo, po nie waż o tym za gad nie niu nic nie mo żna zna leźć ani w Col -
la tio cum Ma xi mi no, ani w księ dze Con tra Ma xi mi num; a być mo że za gad nie nie nie zga -
dza się z na uką Arian.

207 W dys tynk cjach 26-28 ni żej.
t Zo bacz Glos sa pseu do Pio tra z Po itiers o tym miej scu: „Mistrz Piotr Abe lard zga dzał

się z wnio skiem, mia no wi cie że w Oj cu jest ja kaś moc, któ rej nie ma w Sy nu. To zaś mu się
wy da ło z ja kie goś ka za nia bi sku pa Mak sy ma, któ re czy ta się na Wiel ka noc (PL 178,991 D),
gdzie zda je się wszech moc przy zna wać szcze gól nie Oj cu” (b 30b, n 9b).- Zo bacz: J. Schneider,
Die Leh re von Dre ie ini gem Gott..., 69n; oraz I. Bra dy, Pe ter Man du ca tor and the Oral
Teachings of Pe ter Lom bard, w An to nia num 41(1966)466-469.

208 W pe wien spo sób Piotr Abe lard, The olo gia Scho la rium. I,10 (PL 178,991 D, 993 A -B);
oraz Hu go ze Świę te go Wik to ra, De sa cra men tis, II,1,2 (PL 176,373 B).



jak Oj ciec, to jest praw da. Je że li zaś poj mu je się tak: nie ma mo cy, któ rą
mógł by się ro dzić al bo być zro dzo nym, któ rą to Oj ciec mo cen jest by zro -
dził lub by ro dził, jest błę dem. Jak mó wi się Oj ciec ma moc, któ rą mo że
być Oj cem, Syn zaś nie ma mo cy, któ rą mógł by być Oj cem; i na od wrót.:
Syn ma moc, któ rą mo że być Sy nem, Oj ciec zaś nie ma mo cy, któ rą mógł -
by być Sy nem. Ma więc ja kąś Oj ciec, któ rej nie ma Syn i na od wrót? Precz
z tym! Po nie waż ta sa ma jest moc Oj ca, któ rą mo że być Oj cem, i Sy na, którą
mo że być Sy nem. Tak też jed na jest wo la, któ rą Oj ciec chce być Oj cem, nie
Sy nem, a Syn chce być Sy nem, nie Oj cem; i ta sa ma jest wo la Sy na któ rą
chce być zro dzo ny i że by Oj ciec zro dził, oraz Oj ca któ rą chce być ro dzi cem
zro dzo ne go Sy na.

[ 95] DYS TYNK CJA VIII

Roz dział 1 (21).

1. O wła sno ści i nie zmien no ści oraz pro sto cie isto ty Bo ga. Te raz
na le ży roz pra wiać o praw dzie czy li wła sno ści i nie zmien no ści oraz pro stocie
Bo skiej na tu ry lub sub stan cji czy li isto ty.

2. „Jest więc Bóg, jak mó wi Au gu styn w V księ dze De Tri ni ta te,209 bez
wąt pie nia sub stan cją lub, je śli le piej to się na zy wa, isto tą, któ rą Gre cy zwą
„ousia”. Jak bo wiem od te go, co jest być mą drym, na zy wa na jest mą drość,
a od te go czym jest wie dzieć, zwa na jest wie dza, tak od te go czym jest ist -
nieć, na zy wa na jest isto ta. A kto bar dziej ist nie je, niż ten, któ ry po wie dział
słu dze swe mu Mo jże szo wi:210 Jam jest, któ rym jest, oraz Po wiesz sy nom
Izra elo wym: Któ ry jest po słał mnie do was.

3. Ten praw dzi wie i wła ści wie na zy wa ny jest isto tą, któ re go isto ta nie
zna prze szło ści lub przy szło ści. Stąd Hie ro nim pi sząc do Mar cel li rze cze:211

„Bóg sam, któ ry nie ma po cząt ku, praw dzi wie mia no isto ty otrzy mał, ponie -
waż w po rów na niu z nim, któ ry praw dzi wie ist nie je, po nie waż jest niezmien-
ny, rze czy zmien ne są jak by nie ist nia ły. O czym bo wiem mó wi się „by ło”,
te go nie ma, a o czym mó wi się „bę dzie”, jesz cze nie ma. Bóg zaś tyl ko jest,
któ ry nie zna „by ło” lub „bę dzie”. Sam więc Bóg praw dzi wie ist nie je, z któ -
re go isto tą po rów na ne na sze by to wa nie nie ist nie je.”
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209 Roz dział 2, n. 3 (PL 42,912; CCL 50,207n). Zo bacz ta kże De ci vi ta te Dei, XII, roz dział
2 (PL 41,350; CSEL 40-I,568n; CCL 48,356n).

210 Wj 3,14.
211 Glos sa or di na ria, do Wj 3,14: „Hie ro nim pi sząc do Mar cel li” itd. (u Mi ko ła ja z Li ry,

I,128a); z Ra ba na Mau ra do te go miej sca (PL 108,21 C -D), któ ry za czerp nął to od Izy do ra,
Ety mo lo giae, VII, roz dział 1, nn. 10-13 (PL 82,261 A -B). On zaś zgar nął od Hie ro ni ma, Epi -
sto la 15 (ad Da ma sum), n. 4 (PL 22,357; CSEL 54,65), od Au gu sty na, De ci vi ta te Dei, VIII,
roz dział 11 (PL 41,236; CSEL 40-I, 373; CCL 47,228), oraz De fi de et sym bo lo, roz dział 4, n. 6
(PL 40,185; CSEL 41,10n), jak rów nież od Grze go rza, Mo ra lia, XVIII, roz dział 50, n. 81 (PL
76,87 B) itd.



4. Trze ba zba dać jak na le ży po jąć sło wa Hie ro ni ma. Tu sta ran nie
trze ba zwa żyć w ja ki spo sób po win ny być ro zu mia ne te sło wa Hie ro ni ma,
mia no wi cie: Bóg tyl ko jest i nie zna „by ło”. Jak by nie mo żna by ło mó wić 
o Bo gu „był” lub „bę dzie”, lecz tyl ko „jest”; sko ro czę sto znaj du je my na pi -
sa ne o nim:212 Był od wiecz no ści, był za wsze i bę dzie na wie ki, i [96] tego
ro dza ju. Stąd wy da je się, że nie na le ży o Bo gu mó wić tyl ko „był”, lub „jest”,
al bo „bę dzie”. Gdy by bo wiem mó wio no tyl ko „był”, uwa ża no by, że przestał
ist nieć; gdy by mó wio no tyl ko „jest”, uwa ża no by, że nie za wsze ist niał, lecz
za czął ist nieć; gdy by mó wio no tyl ko „bę dzie”, uwa ża no by, że jesz cze nie
ist nie je. Na le ży więc mó wić, że za wsze był, jest i bę dzie, by ro zu mia no, że
ani nie za czął, ani nie prze stał, ani nie prze sta je, ani nie prze sta nie ist nieć.

5. O tym Au gu styn na św. Ja na tak mó wi:213 „Cho ciaż o rze czy wiecz nej
ści śle mó wi się „jest”, we dług nas słusz nie mó wi się „by ła” i „bę dzie”. „Była”,
bo ni gdy nie usta ła; „bę dzie” bo ni gdy nie za nik nie; „jest” bo za wsze istnieje;
nie prze szła, jak by nie zo sta ła; nie po wsta nie, jak to, cze go nie by ło.
Chociaż więc na sza mo wa zmie nia się z cza sem, o tym praw dzi wie orze ka
się cza sow ni ki ka żde go cza su, ko go ni gdy nie za bra kło, ani nie bra ku je, lub
za brak nie. I dla te go nic dziw ne go, że mó wiąc o Du chu praw dy, Praw da
powie dzia ła w cza sie przy szłym:214 To tyl ko, co usły szy, opo wie. Usły szy,
od te go mia no wi cie, od ko go po cho dzi. U nie go sły szeć jest wie dzieć; tym
sa mym rów nież ist nieć: od ko go więc ma isto tę, od te go sły sze nie, to jest
wie dzę, któ ra nie jest czym in nym niż isto tą. Usły szy więc po wie dział o tym,
co usły szał i sły szy, to jest co za wsze wie dział, wie i wie dzieć bę dzie.” Oto
tu Au gu styn mó wi, że cza sow ni ki ka żde go cza su orze ka się o Bo gu, ale wła -
ści wie: „ist nie je”.

6. Tu od kry wa, jak trze ba to ro zu mieć. To więc, co mó wi Hie ro nim
tak trze ba ro zu mieć: „Nie wie, że był lub bę dzie, lecz tyl ko że jest”, to znaczy
gdy mó wi się o Bo gu, że był lub bę dzie, nie na le ży ro zu mieć, że prze mi -
nął, al bo do pie ro bę dzie, lecz że po pro stu ist nie je, bez ja kie go kol wiek cza -
so we go ru chu. Cho ciaż bo wiem rze czow ni ki ró żnych cza sów orze ka ne są
o Bo gu, jak „był”, „bę dzie”, „jest”, jed nak wte dy nie wy ra ża ją zmian cza so -
wych, mia no wi cie prze szło ści lub przy szło ści, al bo prze szło ści nie do ko na -
nej, lub prze szło ści do ko na nej, al bo prze szło ści wię cej niż do ko na nej, lecz
po pro stu ist nie nie Bó stwa.

7. Sam tyl ko Bóg więc na zy wa się ści śle isto tą lub ist nie niem. Stąd Hi la -
ry w VII księ dze De Tri ni ta te rze cze:215 „Być nie jest dla Bo ga przy pa dło -
ścią, lecz sa mo ist ną praw dą oraz trwa łą przy czy ną i na tu ral ną wła sno ścią
ro dza ju.”
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212 Prz 8,23: Od wie ku je stem usta no wio na; Syr 1,1,: i z nim za wsze by ła; Ps 89,2: Od
wie ku i aż do wie ku ty je steś.

213 Trak tat 99, nn. 4-5 (PL 35,1887n; CCL 36,584n).
214 J 16,13.
215 Nu mer 11 (PL 10,208 B -C).



[97] Roz dział 2u (22).

1. Tu o nie zmien no ści. Rów nież isto ta sa me go tyl ko Bo ga ści śle zwie
się nie zmien na, po nie waż ani się nie zmie nia, ani zmie nić się nie mo że.
Stąd Au gu styn w V księ dze De Tri ni ta te rze cze:216 „In ne isto ty lub sub stan -
cje chwy ta ją przy pa dło ści, przez któ re do ko nu je się w nich wiel ka lub jaka -
kol wiek zmia na; Bo gu zaś coś te go ro dza ju zda rzyć się nie mo że; i dla te go
tyl ko sub stan cja lub isto ta, któ rą jest Bóg, jest nie zmien na i jej za iste naj -
bar dziej i naj praw dzi wiej przy pa da ist nieć. Co bo wiem zmie nia się, nie za -
cho wu je sa me go ist nie nia; a co mo że się zmie nić, na wet gdy by się nie
zmie ni ło, mo że nie być czym by ło; dla te go tyl ko to, co nie zmie nia się, 
a na wet zmie nić się w ogó le nie mo że, naj praw dzi wiej mó wi się że ist nie -
je,” to zna czy sub stan cja Oj ca i Sy na i Du cha Świę te go. Prze to Apo stoł
mówiąc o Bo gu po wia da:217 Któ ry sam ma nie śmier tel ność.

2. Ja ka jest praw dzi wa nie śmier tel ność, któ ra jest w sa mym Stwór -
cy. Jak bo wiem rze cze Au gu styn w pierw szej księ dze De Tri ni ta te,218 „skoro
mó wi się i jest, że du sza w ja kiś spo sób jest nie śmier tel na, nie po wie dział -
by sam ma nie śmier tel ność, jak tyl ko po nie waż praw dzi wa nie śmier tel -
ność jest nie zmien na, któ rej żad ne stwo rze nie mieć nie mo że, gdyż jest
sa me go Stwór cy.” Stąd Ja kub po wia da:219 U któ re go nie ma od mia ny, ani
cie nia zmien no ści; a Da wid:220 Od mie nisz ich i od mie nią się, ale ty ten
sam je steś. Dla te go Au gu styn, Su per Ge ne sim,221 rze cze, iż Bóg nie po ru -
sza się ani po miej scach, ani po cza sach, stwo rze nie zaś po cza sach i miej -
scach. Po ru szać się po cza sach, to jest zmie niać się przez wpły wy. Bóg zaś
ani miej scem, ani wpły wem zmie nio ny być nie mo że. On mó wi przez Pro -
ro ka:222 Bom ja Bóg, a nie od mie niam się. On sam jest nie zmien ny; stąd
słusz nie mó wi się, że sam po sia da nie śmier tel ność.

3. W ka żdej bo wiem zmien nej na tu rze, jak mó wi Au gu styn Con tra Maxi -
mi num,223 nie ja ką zmia ną jest sa ma śmierć, po nie waż spra wia, że coś 
w niej [98] nie ist nie je, co by ło. Stąd i sa ma du sza ludz ka, któ ra dla te go
zwa na jest nie śmier tel ną, po nie waż ni gdy nie prze sta je ist nieć we dług swo -
je go spo so bu, ma jed nak ja kąś śmierć swo ją. Po nie waż je śli spra wie dli wie
ży ła i grze szy, umie ra spra wie dli wo ści; je śli by ła grzesz na a jest uspra wie -
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u Zo bacz: Lom bard, Glos sa na 1 Tm 6,16 (PL 192,361 A); Wal ter z Mau re ta nii, De Tri -
ni ta te, roz dział 1 (PL 209,577 A); Sum ma sen ten tia rum, I, 5 (PL 171,1076 A -B; 176,50 B).
– Zo bacz L. Ott, Die Tri nitätsleh re der Sum ma sen ten tia rum, w Di vus Tho mas (Fr.)
21(1943)176n.

216 Roz dział 2, n. 3 (PL 42,912; CCL 50,208).
217 1 Tm 6,16.
218 Roz dział 1 n. 2 (PL 42,821; CCL 50,29).
219 Jk 1,17.
220 Ps 101,27-28.
221 De Ge ne si ad lit te ram, VIII, roz dział 20, n. 39 (PL 34,388; CSEL 28-I,259).
222 Ml 3,6.
223 Księ ga II, roz dział 12, n. 2 (PL 42,768).



dli wio na, umie ra grze cho wi, bym prze mil czał in ne jej zmia ny, o któ rych
te raz zbyt dłu go by ło by roz pra wiać. I na tu ra nie biań skich stwo rzeń mo gła
umrzeć, po nie waż mo gła zgrze szyć. Bo i Anio ło wie zgrze szy li i sta li się de -
mo na mi, któ rych wład cą jest dia beł; a któ rzy nie zgrze szy li, zgrze szyć mogli.
A któ re mu kol wiek stwo rze niu ro zum ne mu da ne jest, że nie mo że zgrze -
szyć, nie jest to z wła snej na tu ry, lecz z  ła ski Bo ga. I dla te go sam Bóg, jak
mó wi Apo stoł,224 ma nie śmier tel ność, któ ry nie z czy jejś ła ski, lecz z na tury
swo jej nie mógł i nie mo że zmie nić się ja kimś ob ró ce niem, nie mógł i nie
bę dzie mógł ja kąś zmia ną zgrze szyć.”

4. „A za tem, jak mó wi Au gu styn w pierw szej księ dze De Tri ni ta te,225 cho -
ciaż trud ne jest, trze ba wpa try wać się i po zna wać sub stan cję Bo ga bez żad -
nej swej od mia ny czy nią ce go rze czy zmien ne, i bez ja kie go kol wiek swe go
ru chu cza so we go, stwa rza ją ce go rze czy cza so we.” Praw dzi wie więc i ści śle
nie zmien na jest sa ma isto ta Bó stwa, któ ra bez zmia ny sie bie stwo rzy ła
wszyst kie na tu ry.

Roz dział 3 (23).

Tu o pro sto cie. – Dla cze go stwo rze nie jest mno gie a nie pro ste. I ona
sa ma ści śle a praw dzi wie jest pro sta, gdzie nie ma żad nej roz ma ito ści, czy
zmia ny lub mno go ści czę ści, ani przy pa dło ści, lub ja kich kol wiek form.226

Abyś zaś wie dział w ja ki spo sób pro sta jest ta sub stan cja, jak po ucza cię
Augu styn w VI księ dze De Tri ni ta te,227 „zważ naj pierw dla cze go wszel kie
stwo rze nie jest mno gie i w ża den spo sób praw dzi wie pro ste”, naj pierw co
do stwo rze nia cie le sne go, po tem co do du cho we go.

Roz dział 4 (24).

1. Tu uka zu je dla cze go stwo rze nie cie le sne jest mno gie. „Cie le sne228

mia no wi cie stwo rze nie skła da się z czę ści, tak iż tam jed na część jest więk -
sza, [99] in na mniej sza, a ca łość jest więk sza niż ka żda część; i w ka żdym
cie le czym in nym jest wiel kość, in nym bar wa, in nym po stać. Mo że bo wiem
i po zmniej sze niu wiel ko ści po zo stać ta sa ma bar wa, a po zmia nie bar wy
po zo stać ta sa ma po stać i ta sa ma wiel kość. A to do wo dzi, że na tu ra cia ła
jest mno ga, w ża den zaś spo sób pro sta.”
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224 1 Tm 6,16.
225 Roz dział 1, n. 3 (PL 42,821; CCL 50,30).
226 Tak Piotr Abe lard, The olo gia Scho la rium, II,10: „ Sko ro więc tak wiel ka jest sub stan -

cji Bo skiej jed ność, pro sto ta, czy stość i to żsa mość, że w niej mia no wi cie nie ma żad nej roz -
ma ito ści, zmia ny, mno go ści rze czy, czę ści, al bo przy pa dło ści, lub ja kich kol wiek form” (PL
178,1059 B).

227 Roz dział 6, n. 8 (PL 42,928; CCL 50,236n).
228 Au gu styn, ta mże.



2. Tu uka zu je dla cze go stwo rze nie du cho we jest mno gie, a nie pro -
ste. „Stwo rze nie 229 du cho we ta kże, któ rym jest du sza, wpraw dzie w po -
rów na niu z cia łem jest pro sta; bez po rów na nia z cia łem jest mno ga a nie
pro sta. Na zy wa się pro sta w od nie sie niu do cia ła, bo nie roz le wa się ma są
po prze strze ni miej sca, lecz w ka żdym cie le i w ca łym jest ca ła, i w ka żdej
je go czę ści jest ca ła. I dla te go, gdy coś się dzie je w ja kiejś ni kłej czą st ce
ciała du sza to czu je, cho ciaż nie dzie je się w ca łym cie le, ona jed nak ca ła
czu je, po nie waż przed ca łą się nie ukry je. Lecz jed nak i nie w sa mej du szy
jest praw dzi wa pro sto ta. Sko ro bo wiem czym in nym jest być ar ty stą, in nym
opie sza łym, in nym by strym, in nym pa mięt nym, in nym żą dza, in nym lęk,
in nym ra dość, in nym smu tek, a te i nie zli czo ne in ne te go ro dza ju mo gły by
zna leźć się w na tu rze du szy, i jed ne bez dru gich, i jed ne bar dziej in ne
mniej, oczy wi ste jest, że na tu ra nie jest pro sta lecz mno ga. Nic bo wiem
pro ste go nie jest zmien ne; wszel kie zaś stwo rze nie jest zmien ne”; żad na
więc na tu ra nie jest praw dzi wie pro sta.

3. „Bó g230 zaś, cho ciaż roz ma icie jest na zy wa ny, praw dzi wie jed nak i naj -
wy żej jest pro sty. Na zy wa ny jest bo wiem wiel ki, do bry, mą dry, szczę śli wy,
praw dzi wy i co kol wiek in ne go rzec wy da je się god ne; lecz tym sa mym jest
je go wiel kość, co mą drość: bo nie jest wiel ki ma są, lecz mo cą; i tym sa mym
do broć co mą drość i wiel kość i praw da; i nie czym in nym jest tam, że jest
on szczę śli wy, a in nym że jest wiel ki al bo mą dry, al bo praw dzi wy, al bo
dobry, al bo że w ogó le jest.”

Roz dział 5 (25).

Jak Bóg, cho ciaż jest pro sty, jed nak roz ma icie na zy wa ny. Tu sta -
ran nie trze ba za pi sać, sko ro Au gu styn mó wi, że sam Bóg jest praw dzi wie
pro sty, dla cze go mó wi, że roz ma icie się na zy wa. – Lecz mó wi to nie dla
różni cy przy pa dło ści lub czę ści, lecz dla roz mai - [100] to ści i wie lo ści mian,
któ re o Bo gu są orze ka ne, któ re cho ciaż są licz ne, jed no tyl ko ozna cza ją,
mia no wi cie na tu rę Bo ską. One bo wiem nie tak są bra ne, gdy orze ka ne są
o tej nie zmien nej i wiecz nej sub stan cji, nie po rów na nie prost szej niż jest
duch ludz ki, jak gdy orze ka ne są o stwo rze niach. – Stąd Au gu styn w VI księ -
dze De Tri ni ta te:231 „Dla Bo ga tym jest być, co być moc nym, lub być
mądrym i co kol wiek o tej pro stej mno go ści lub mno giej pro sto cie po wie -
dział byś, co ozna cza ło by je go sub stan cję.  Dla ludz kie go zaś du cha nie jest
tym sa mym być, co być moc nym, al bo roz trop nym, al bo spra wie dli wym:
duch bo wiem mo że ist nieć i żad nej z tych cnót nie mieć.”
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229 Au gu styn, ta mże (PL 42,929; CCL 50,237).
230 Au gu styn, ta mże, roz dział 7 (PL 42,929; CCL 50,237).
231 Roz dział 4, n. 6 (PL 42 927; CCL 50,234).



Roz dział 6v (26).

Bo ska pro sto ta jest tak wiel ka, że żad nej ka te go rii nie pod le ga. Że
zaś w na tu rze Bó stwa nie ma żad nej ró żni cy przy pa dło ści i żad nej  w ogóle
zmien no ści, lecz do sko na ła pro sto ta, oka zu je Au gu styn w V księ dze De Tri -
ni ta te 232 mó wiąc: „Poj mij my Bo ga, na ile mo że my, bez ja ko ści do bre go,
bez wiel ko ści ogrom ne go, bez bra ku stwór cę, bez po ło że nia prze wod ni -
czą ce go, bez mie nia wszyst ko dzie rżą ce go, bez miej sca wszę dzie ca łe go,
bez cza su wiecz ne go, bez ja kiej kol wiek zmia ny sie bie ro bią ce go to co
zmien ne i nic nie do zna ją ce go. Kto tak my śli o Bo gu, choć nie mo że jeszcze
cał kiem zna leźć kim jest, po bo żnie jed nak niech się pil nu je, na ile mo że,
po my śleć o nim coś, czym nie jest.” Oto, je śli wni kli wie zwa żasz, z te go 
i po wy ższe go ja wi się, że owe ka te go rie lo gicz ne nie od po wia da ją Bo skiej
na tu rze, któ ra nie jest pod da na żad nym przy pa dło ściom.

Roz dział 7x (27).

Że Bóg nie ści śle lecz nie wła ści wie zwa ny jest sub stan cją. Stąd nie -
wła ści wie zwa ny jest sub stan cją, jak do wo dzi Au gu styn w VII księ dze De
Tri ni ta te:233 „Jak od te go czym jest ist nieć na zy wa na jest isto ta, tak od te go
czym [101] jest być sa mo ist nie na zy wa my sub stan cję, wsza kże je śli go dzi
się, by mó wio no, że Bóg  sa mo ist nie jest. To bo wiem po praw nie ro zu mie
się o tych rze czach, w któ rych pod ło żo nych ist nie je to, co mó wi się, że ist -
nie je w ja kimś pod mio cie, jak w cie le bar wa al bo po stać. Cia ło bo wiem jest
sa mo ist nie i dla te go na zy wa się sub stan cją. Rze czy więc zmien ne a nie pro -
ste nie na zy wa ją się wła ści wie sub stan cja mi. Bóg zaś, je że li sa mo ist nie jest,
że by ści śle mógł być na zwa ny sub stan cją, jest w nim coś ja ko w pod mio cie
i nie jest pro sty. Nie go dzi się zaś mó wić, by Bóg sa mo ist nie był i do bro ci
swo jej był pod mio tem, a ta do broć nie by ła sub stan cją a ra czej isto tą, ani
sam Bóg nie był swą do bro cią, lecz by by ła w nim ja ko w pod mio cie. Stąd
oczy wi ste jest, że Bóg nie wła ści wie zwa ny jest sub stan cją, że by isto ta by ła
bar dziej uży wa nym mia nem, któ re praw dzi wie i ści śle jest orze ka ne, tak by
mo że sa me go tyl ko Bo ga na le ża ło zwać isto tą. Jest bo wiem praw dzi wie
jedy ny, po nie waż jest nie zmien ny.”
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v Źró dłem wy da je się Pio tra Abe lar da The olo gia Scho la rium, II,10 (PL 178,1060 B) i C);
zo bacz ta kże Hu go, De sa cra men tis, II,1,4 (PL 176,376 C -D) oraz Sum ma sen ten tia rum,
I,4 (PL 171,1073 D; 176,47 D – 48 A).

232 Roz dział 1, n. 2 (PL 42,912; CCL 50,207).
x Źró dłem jest Pio tra Abe lar da The olo gia Scho la rium, II,10 (PL 178,1061 A -C); lecz

Mistrz ucie ka się do sa me go tek stu Au gu sty na, o ile on wię cej przy no si niż Abe lard.
233 Roz dzia ły 4-5, nn. 9-10 (PL 42,942; CCL 50,260n).



Roz dział 8y (28).

1. Że w Bo gu nie ma cze goś, co nie jest Bo giem. Tej zaś isto ty pro -
sto ta oraz praw da jest tak wiel ka, że nie ma w niej ni cze go, co nie by ło by
nią, lecz tym sa mym jest ma ją cy i mia ne. Stąd Hi la ry w VII księ dze De Tri -
ni ta te 234 mó wi: Bóg, któ ry jest ży ciem, nie z czę ści skła do wych by tu je
samo ist nie, i ten kto jest mo cą nie łą czy się ze sła bych,  ten kto jest świa -
tło ścią nie spa ja się z mrocz nych, i ten kto jest du chem nie jest upo sta cio -
wa ny z nie rów nych. Ca łe, co w nim jest, jed no jest”. – Te nże w VIII księ dze
De Tri ni ta te:235 „Bóg nie jest ludz kim spo so bem z czę ści skła do wych, by
w nim czym in nym by ło, co on ma, a in nym był ten, kto ma, lecz ca łość
jest ży ciem, mia no wi cie na tu ra do sko na ła i nie skoń czo na, a nie z nie rów -
nych złożo na, lecz sa ma ży ją ca przez ca łość.” – O tym rów nież Bo ecjusz w
pierw szej księ dze De Tri ni ta te 236 po wia da: Dla te go to praw dzi wie jed no,
w czym żad nej licz by, nic w [102] nim in ne go prócz te go czym jest; bo i
nie mo że stać się pod mio tem.” – Au gu styn ta kże w księ dze De fi de ad Pe -
tru m237 rzecze: „W sub stan cji Bo ga nie ma cze goś, co nie by ło by sub stan -
cją, jak by czym in nym by ła tam sub stan cja, czym in nym co przy pa da
sub stan cji; lecz co kol wiek tam mo żna zro zu mieć, jest sub stan cją. Za iste
mo żna to po wie dzieć i ła two w to wie rzyć, zo ba czyć zaś w ogó le nie mo -
żna, chy ba tyl ko czy stym ser cem.” – Te nże w XV księ dze De Tri ni ta te:238

„Tak jest w na turze ka żde go z trzech, że kto ma, jest tym co ma, ja ko
niezmien na i pro sta sub stan cja.” Stąd Izy dor mó wi:239 „Bóg na zy wa ny jest
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y Głów ne źró dło: Piotr Abe lard, The olo gia Scho la rium, II,10 (PL 178,1057 C), skąd za -
czerp nię ty jest po czą tek roz dzia łu, po wa ga Bo ecju sza i Au gu sty na; Izy do ra zaś znaj du je się 
w Sum ma sen ten tia rum, I,11 (ra czej w po sta ci PL 171,1085 C, niż PL 176,59 B). – Zgod nie 
z Glos sa pseu do Pio tra z Po itiers do po cząt ku te go roz dzia łu trze ba włą czyć pew ne sło wa Ory -
ge ne sa: „Tej zaś itd. Po wy da niu księ gi na mar gi ne sach ko dek sów zo sta ło tu do da ne co mó wi
Ory ge nes na Je re mia sza: ‘Wszyst kim co jest Bo ga, Chry stus jest’. Tu bo wiem do wo dzi się, że
co kol wiek jest w Bo gu, jest Bo giem. Lecz tym sa mym jest ma ją cy zo sta ło nie wła ści wie po wie -
dzia ne. To bo wiem co ob ce i ze wnętrz ne nie wła ści wie mó wi się, że jest mia ne (mó wi się, że
ma my b)” (b 37r; n mar gi nes 9d; p 48d). Te sło wa Ory ge ne sa (PG 13,338 C) znaj du ją się ni żej
w księ dze IV, dys tynk cji 46, roz dzia le 3, lecz ze wszyst kich zba da nych ko dek sów tyl ko ko deks
Pa ry skiej Bi blio te ki Na ro do wej, ła ciń ski 3025 do łą cza tu tekst dru gą rę ką na dol nym mar gi nesie
(kar ta 14d). Stąd (a ta kże po nie waż glo sa tor nie mó wi, że Mistrz ten tekst do dał) po dej rze wamy,
iż ten ma ły do da tek nie jest pier wot ny. – Dwie ta kże po wa gi, jed na Hi la re go, dru ga Au gusty na
(Sic ha be tur...) w nu me rze 1, za war te są na mar gi ne sach wie lu ko dek sów Glos sa na List do Rzy -
mian 11,39 (x 59v; z 36a; Wa ty kań ski ła ciń ski 145 i 146; Wa ty kań ski Urbi nac ki ła ciń ski 18).

234 Nu mer 27 (PL 10,223 A -B).
235 Nu mer 43 (PL 10,269 A).
236 Opu scu lum I: De sanc ta Tri ni ta te, roz dział 2 (PL 64,1250 C, gdzie tekst wy da je się

ska żo ny); zo bacz tekst śre dnio wiecz ny u N. M. Härin ga, The Com men ta ries on Bo ethius by
Gil bert of Po itiers, To ron to 1966,372.

237 Ra czej De fi de et sym bo lo, roz dział 9, n. 20 (PL 40,193; CSEL 41,26).
238 Roz dział 17, n. 28 (PL 42,1080n; CCL 50A,503).
239 Sen ten tiae, I, roz dział 1, n. 6 (PL 83,540 A); Ety mo lo giae, VII, roz dział 1, n. 26 (PL

82,262 C).



pro sty, czy to nie tra cąc co ma, czy że czym in nym nie jest sam, a czym
innym co w nim jest.”

2. A cho ciaż na tu ra Bo ska jest ta kiej pro sto ty i czy sto ści, jest w niej jed -
nak trój ca osób. Stąd Au gu styn w XI księ dze De ci vi ta te De i240 po wia da:
„Nie dla te go na tu rę naj wy ższe go do bra na zy wa my pro stą, po nie waż jest 
w niej sam Oj ciec, al bo sam w niej Syn, al bo sam Duch Świę ty, to zna czy
po nie waż sa ma jest tyl ko ta trój ca nazw, bez sa mo ist no ści osób, jak Sa be -
lia nie uwa ża li; lecz dla te go zwa na jest pro sta, po nie waż jest tym co ma, 
wy jąw szy że ka żda oso ba wzglę dem in nej jest na zy wa na i nie jest nią. Bo
mia no wi cie Oj ciec ma Sy na, wzglę dem któ re go jest na zwa ny, a jed nak nie
jest Sy nem; i Syn ma Oj ca, a jed nak sam nie jest Oj cem. Je że li zaś na zy wany
jest wzglę dem sa me go sie bie, a nie do in ne go, jest tym co ma; jak wzglę -
dem sie bie na zy wa się ży wy ma jąc ży cie i to sa mo ży cie w nim jest. Dla tego
więc na tu ra ta zwie się pro sta, że nie jest czymś in nym ma ją cy a czym innym
to co ma, jak jest w po zo sta łych rze czach. Bo ma ją cy na pój nie jest na pojem,
ani cia ło bar wą, ani du sza nie jest mą dro ścią.”

[103] 3. Oto we dle zdol no ści nie mo cy na szej prze ka za li śmy, jak wiel ka
jest to żsa mość, jak wiel ka jest jed ność, nie zmien ność, pro sto ta, czy stość
sub stan cji Bo żej.

DYS TYNK CJA IX

Roz dział 1 (29).

1. O ró żni cy osób. Przy stąp my te raz do ró żni cy osób. „Utrzy muj my
prze to, jak na ucza Au gu styn w księ dze De fi de ad Pe trum,241 że Oj ciec i Syn
i Duch Świę ty są na tu ral nie jed nym Bo giem, jed nak sam Oj ciec nie jest kim
Syn, ani Syn jest tym sa mym kim jest Oj ciec, ani Duch Świę ty jest tym sa-
mym kim Oj ciec jest al bo Syn. Jed na bo wiem jest isto ta Oj ca i Sy na i Ducha
Świę te go, w któ rej nie czym in nym jest Oj ciec, czym in nym Syn, czym in -
nym Duch Świę ty, cho ciaż oso bo wo in ny jest Oj ciec, in ny Syn, in ny Duch
Świę ty.

Roz dział 2z (30).

1. Tu o współ wiecz no ści Sy na z Oj cem. Syn bo wiem zro dzo ny zo stał
z Oj ca i dla te go in ny; a jed nak Oj ciec nie był przed tem niż Syn; współ wiecz -
ne so bie są bo wiem trzy oso by.

2. Do wo dze nie Arian. Lecz wbrew te mu błęd no wier ca mó wi, jak wykła -
da Am bro ży w pierw szej księ dze De Tri ni ta te:242 „Wszyst ko, co się uro dziło,
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240 Roz dział 10, nn. 1-2 (PL 41,325n; CSEL 40-I,526; CCL 48,330).
241 Roz dział 1, n. 5 (dzie ło Ful gen cju sza, PL 65,674 B -C; CCL 91 A, 714n).
z Zo bacz Wal ter z Mau re ta nii, De Tri ni ta te, roz dział 4 (PL 209,579 C); Sum ma sen ten -

tia rum, I,8 (PL 171,1080 D; 176,54 C); Ro lan dus, Sen ten tiae 33.
242 To zna czy De fi de, I, roz dział 11, n. 73 (PL 16,545 B -C; CSEL 78,311).



ma po czą tek; i dla te go po nie waż jest sy nem, ma po czą tek i za czął ist nieć;
co usta mi błęd no wier ców tak zo sta ło po wie dzia ne”. „Bo sam Ariusz, jak
wspo mi na Au gu styn w VI księ dze de Tri ni ta te”,243 opo wia da się iż rzekł:
Je że li jest sy nem, zo stał zro dzo ny; je że li zo stał zro dzo ny, by ło kie dy syn
nie był.”

2. Ka to lic ka od po wiedź Au gu sty na. Kto to mó wi, „nie ro zu mie, że także
być zro dzo nym jest dla Bo ga być wiecz nym, że by Syn był Oj cu współ wiecz -
ny; tak jak [104] blask, któ ry z ognia ro dzi się i roz le wa, jest mu ró wie śny
i był by współ wiecz ny, gdy by ogień był wiecz ny.”

4. Za rzut Au gu sty na prze ciw błęd no wier cy. Ta kże: „Je że li Syn Bo ga,
po wia da Au gu styn,244 jest mo cą i mą dro ścią Bo ga, a Bóg ni gdy nie był bez
mo cy i mą dro ści, Syn jest współ wiecz ny Bo gu Oj cu. Apo stoł zaś mó wi:245

Chry stus jest mo cą Bo żą i mą dro ścią Bo żą; al bo więc nie by ło, kie dy nie
by ło Sy na, al bo nie gdyś Bóg nie miał mo cy i mą dro ści: co mó wić jest obłą -
ka ne go.” Wia do mo bo wiem, że za wsze miał mą drość, za wsze więc miał
Syna.

5. Od po wiedź na to po par ta po wa gą Am bro że go. Na to sa mo ariań -
skie za gad nie nie Am bro ży 246 od po wia da w ten spo sób: „Ja, mó wię, wy zna -
ję, że Syn jest zro dzo ny; po zo sta ło ścią bez bo żno ści wzdry gam się.”
„Napisane247 jest w bowiem w Starym Przymierzu,248 bym choć jedno z wielu
po wie dział: Przede mną nie jest utwo rzo ny Bóg i po mnie nie bę dzie. Kto
więc to mó wi? Oj ciec czy Syn? Je że li Syn: Przede mną po wia da nie jest
utwo rzo ny Bóg; je że li Oj ciec: po mnie, po wia da, nie bę dzie. Ten nie ma
wcze śniej sze go, a ten póź niej sze go.

6. Am bro ży prze ciw błęd no wier cy uży wa ro zu mu. „Wza je m249

bowiem w so bie, i Oj ciec w Sy nu, i Syn w Oj cu jest po zna wa ny 250. Gdy
bowiem mó wisz Oj ciec, ozna czy łeś ta kże je go Sy na, po nie waż nikt nie jest
oj cem sam dla sie bie. Prze to ani Syn bez Oj ca, ani Oj ciec nie mo że być bez
Sy na: za wsze więc Oj ciec, za wsze i Syn.”

7. Na paść Am bro że go na błęd no wier cę. Rów nież:251 „Po wiedz mi,
rzek nę, błęd no wier co, czy by ło, kie dy wszech mo gą ce go Bo ga Oj ca nie było,
a Bóg był? Bo je że li Oj ciec za czął być, prze to naj pierw był Bóg, a po tem
stał się Oj cem. W ja ki więc spo sób Bóg jest nie zmien ny? Je że li bo wiem
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243 Roz dział 1, n. 1 (PL 42,9923; CCL 50,228).
244 Ta mże; jed nak jak wy ni ka z kon tek stu, jest to „ro zu mo wa nie” in nych ka to li ków.
245 1 Kor 1,24.
246 De fi de, I, roz dział 11, n. 73 (PL 16,545 C; CSEL 78,31).
247 Am bro ży, ta mże, roz dział 8, n. 55 (PL 16,541 A; CSEL 78,24).
248 Iz 43,10.
249 Am bro ży, ta mże, roz dział 8, n. 55 (PL 16,541 A; CSEL 78,24).
250 Zo bacz J 14,9-10.
251 Am bro ży, ta mże, roz dział 9, nn. 58-60 (PL 16,541 D – 542 B; CSEL 78,25n)), z wie lu

opusz cze nia mi.



najpierw Bo giem, po tem Oj cem był, za iste zmie nił się doj ściem ro dze nia.
Niech Bóg jed nak od wró ci ten obłęd.” „Zaw sze 252 miał mą drość: za wsze
prze to miał Sy na.”

[105] Roz dział 3a (31).

1. Nie wy po wie dzia ne jest, ja kim spo so bem jest Syn a nie ma wcze -
śniej sze go Oj ca, tak jak spo sób zro dze nia jest zro zu mia ły a nie wy -
po wie dzia ny. „Lecz py tasz mnie, po wia da Am bro ży,253 ja kim spo so bem,
je że li jest Sy nem, nie ma wcze śniej sze go Oj ca? Py tam też bez cie bie, w ja ki
spo sób uwa żasz, że Syn zo stał zro dzo ny? Dla mnie bo wiem nie mo żli we jest
znać ta jem ni cę zro dze nia. Umysł mdle je, głos milk nie, nie tyl ko mój, lecz
i anio łów. Jest po nad Po tę gi, i po nad Anio ły, i po nad Che ru bi ny, i po nad
Se ra fi ny, i po nad wszel ki umysł, po nie waż na pi sa ne jest:254 Po kój Bo ży
prze wy ższa wszel ki umysł. A je że li po kój Chry stu sa jest po nad wszel ki
umysł, ja kim spo so bem po nad wszel ki umysł nie jest tak wiel kie zro dze -
nie? Ty więc przy łóż rę kę do ust, nie wol no ba dać wy so kich ta jem nic.255

Wol no wie dzieć, że jest zro dzo ny, nie wol no roz trzą sać, w ja ki spo sób jest
zro dzo ny. Tam te go nie wol no mi za prze czyć, to ba dać, strach jest.” Nie wy -
po wie dzia ne bo wiem jest to zro dze nie; stąd Iza jasz:256 Ro dzaj je go kto
wypo wie?

2. Nie któ rzy ośmie la ją się roz trzą sać po rzą dek zro dze nia. Ja cy ś257

jed nak, ufa jąc swej by stro ści, mó wią że to zro dze nie i in ne te go ro dza ju
mo żna po jąć. Po le ga jąc na po wa dze Hie ro ni ma, Su per Ec c le sia sten:258

„W Pi śmie Świę tym kto bar dzo czę sto nie ozna cza nie mo żli we go lecz trud -
ne, jak na przy kład tam:259 Ro dzaj je go kto wy po wie?” Lecz Hie ro nim nie
po wie dział te go stąd, iż wiecz ne zro dze nie Sy na w peł ni mo że być zro zu -
mia ne i wy ja śnio ne przez ka żde go ze śmier tel nych, lecz po nie waż coś 
o nim mo że być zro zu mia ne lub po wie dzia ne. Nie któ rzy 260 zaś bio rą to za
po wie dzia ne o na ro dze niu Chry stu sa w cza sie.
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252 Ta mże, roz dział 10, n. 62 (PL 16,542 D; CSEL 78,27) co do zna cze nia.
a Nu mer 1: pod na tchnie niem Sum ma sen ten tia rum, I,7 (PL 171,1080 A; 176,54 A -B)

Lom bard ucie ka się do sa me go Am bro że go. – Nu mer 2: Czę ścio wo z Sum ma sen ten tia rum,
ta mże; lecz in ter pre ta cja Hie ro ni ma to sło wa Mi strza. Zo bacz: L. Ott, Die Tri nitätsleh re der
Sum ma sen ten tia rum, w Di vus Tho mas (Fr.) 21(1943)163n.

253 Ta mże, roz dział 10 nn. 64-65 (PL 16[1845]543 B -C; CSEL 78,28).
254 Flp 4,7.
255 Zo bacz: Syr 3,22 Nie szu kaj te go, co jest za wy so kie dla cie bie.
256 Iz 53,8; ostat nie sło wa są mo że Au gu sty na, Con tra Ma xi mi num, II, roz dział 14, n. 1

(PL 42,770), któ re ni żej przy to czo ne są w Dys tynk cji 13, roz dzia le 3, n. 4.
257 Zo bacz Piotr Abe lard, The olo gia chri stia na, I,5; The olo gia Scho la rium, I,13 oraz II,3

(PL 178,1135 C; 1001 A, 1054 D – 1055 A); ta kże Sen ten tiae Her man ni, roz dział 10 (PL
178,1708 B).

258 Roz dział 3,21 (PL 23[1845]1042 B; CCL 72,282).
259 Iz 53,8.
260 Mia no wi cie au tor Sum ma sen ten tia rum, I,7 (PL 171,1080 B); 176,54 A), i sam Lom bard

w ka za niu In Na ti vi ta te Do mi ni (wśród dzieł Hil de ber ta Ce no mań skie go, PL 171,383 B).



[106] Roz dział 4b (32).

1. Czy na le ży mó wić „za wsze ro dzi się” lub „Syn za wsze jest zro -
dzo ny”.  Tu mo żna za py tać, po nie waż zro dze nie Sy na z Oj ca nie ma ani
po cząt ku ani koń ca, bo jest wiecz ne, czy trze ba mó wić: Syn za wsze się
rodzi, lub za wsze jest zro dzo ny, al bo za wsze bę dzie się ro dził.

2. O tym Grze gorz mó wi na Hio ba:261 „Pan Bóg Je zus, w tym że jest mocą
i mą dro ścią Bo ga,262 z Oj ca przed cza sa mi zo stał zro dzo ny, lub ra czej,
ponie waż ani nie za czął się ro dzić, ani nie skoń czył, po wiedz my bar dziej
praw dzi wie jest „za wsze zro dzo ny”. Nie mo że my zaś mó wić „za wsze się
rodzi”, by nie wy da ło się nie do ko na ne. A jed nak, by mógł być ozna czo ny
ja ko wiecz ny i do ko na ny, oraz by śmy za wsze mó wi li zro dzo ny, po nie waż
„zro dzo ny” na le ży do do ko na nia a „za wsze” do wiecz no ści; cho ciaż przez
to sa mo, że na zy wa my „do ko na ny”, wie le od chy la my się od wy ra że nia tej
praw dy, po nie waż to, co nie by ło wy ko ny wa ne, nie mo że być ści śle na zwa -
ne „do ko na ne”.” Lecz ga wo rząc, jak mo że my, roz brzmie wa my wznio sło -
ścia mi Bo ga,263 a „Pan zni ża jąc się do słów na szej sła bo ści mó wi:264 Bądź cież
do sko na li, ja ko i Oj ciec wasz nie bie ski do sko na ły jest.

Na ten ury wek też Psal mu:265 Jam cie bie dziś zro dził, o tym zro dze niu
Sy na tak mó wi Au gu styn:266 „Cho ciaż przez to, co mó wi dziś mógł by być
ro zu mia ny ta kże ten dzień, któ re go Chry stus uro dził się ja ko czło wiek,
jednak po nie waż dziś ozna cza te raź niej szość, a w wiecz no ści nie ma też
nicze go prze szłe go, ja ko by prze sta ło ist nieć, ani przy szłe go, ja ko by jesz cze
nie by ło, lecz tyl ko te raź niej sze, po nie waż co kol wiek jest wiecz ne, za wsze
jest: bar dziej po Bo że mu poj mu je się o wiecz nym ro dze niu Bo skiej mą dro -
ści.” Ty mi oto sło wy Au gu styn do wo dzi, że zro dze nie Sy na za wsze jest, nie
prze szło, ani nie bę dzie, po nie waż jest wiecz ne. Dla te go po wie dział
zrodził, by nie by ło uwa ża ne za no we, by mia no wi cie nie wy da wa ło się, że
się za czy na; po wie dział dziś, by zro dze nie nie by ło uwa ża ne za prze szłe.
– Z tych więc słów Pro ro ka, jak mó wi Jan [107] Zło to usty,267 nic in ne go
się nie ja wi, jak tyl ko że z sa mej isto ty Oj ca Syn za wsze jest zro dzo ny.
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b Nu me ry 1-2: nie mal do słow nie z Sum ma sen ten tia rum, I,7 (PL 171,1080 B -C; 176,54
A -B); zo bacz L. Ott, jak wy żej, 164n. – Nu mer 3: pod na tchnie niem Sum ma sen ten tia rum,
któ ra przy ta cza ten ury wek Psal mu. Wy kła du Au gu sty na i Chry zo sto ma szu ka Mistrz w swojej
Glos sa na Hbr 1,4 (PL 192,408 C). – Nu mer 4: źró dło nam nie zna me.

261 Mo ra lia, XXIX, roz dział 1 (PL 76,477 B), Na Hio ba b38,12.
262 Zo bacz 1 Kor 1,24.
263 Zo bacz: Grze gorz, Mo ra lia, V, roz dział 36, n. 66: „Nim tro chę ga wo rząc roz brzmie -

wa my” (PL 75,715 C);  dal sze z uryw ka przy to czo ne go w przy pi sie 261.
264 Mt 5,48.
265 Ps 2,7.
266 Enar ra tio in Psal mum 2,7, n. 6 (PL 36,71; CCL 38,5).,
267 In Epi sto lam ad He bra eos, ho mi lia 2, n. 4 (PG 63,25; wyd.: Pa ryż 1570, u G. Mer lin,

IV,1490 B).



4. Ory ge nes zda je się prze czyć, mó wi bo wiem, że Syn za wsze ro -
dzi się z Oj ca. Ory ge nes zaś na Je re mia sza 268 mó wi, że Syn za wsze ro dzi
się z Oj ca, ty mi sło wa mi: „Zba wi ciel nasz jest mą dro ścią Bo ga; mą drość zaś
jest bla skiem wiecz nej świa tło ści; Zba wi ciel więc nasz jest bla skiem ja sno -
ści. Blask zaś nie po wsta je raz i zni ka, lecz ile kroć po wsta je świa tło, z którego
ro dzi się blask, ty le ra zy po wsta je ta kże blask ja sno ści; tak więc Zba wi ciel
nasz za wsze się ro dzi. Stąd mó wi w Księ dze Mą dro ści:269 Przed pa gór ka mi
ro dzi mnie; nie jak nie któ rzy źle czy ta ją, zro dził mnie.” Ty mi sło wa mi Ory -
ge nes otwar cie uka zu je, że słusz nie mo żna i trze ba mó wić: „Sy n za wsze 
się ro dzi”; co wy da je się prze ciw ne te mu wspo mnia ne mu 270 po wie dze niu
Grze go rza, mia no wi cie „Nie mo że my mó wić: za wsze się ro dzi.”

5.c Au gu styn w Li ber 84 Qu aestio num,271 roz pra wia jąc o za wsze zro dzo nym
po wia da: „Lep sze jest «za wsze zro dzo ny» niż «któ ry za wsze się ro dzi», po nie -
waż kto za wsze się ro dzi, nie jest jesz cze zro dzo ny i ni gdy zro dzo ny nie jest,
albo zro dzo ny nie bę dzie, je że li za wsze się ro dzi. Czym in nym bo wiem jest
rodzić się, a czym in nym być zro dzo nym, a przez to ni gdy nie jest Sy nem, je żeli
ni gdy nie zo stał zro dzo ny. Sy nem zaś jest, po nie waż zro dzo ny i za wsze Sy nem,
więc za wsze jest zro dzo ny.”

6. Wy kła da po wy ższe sło wa Grze go rza, by nie my śla no, że mię dzy
na uczy cie la mi jest prze ci wień stwo. Lecz by nie zda wa ło się, że w tak
wa żnej spra wie pi sa rze są wza jem sprzecz ni, wy łó żmy ła god nie te sło wa
Grze go rza. „Pan, po wia da,272 Je zus [108] przed cza sem z Oj ca jest zro dzo -
ny, a ra czej, po nie waż ani nie za czął się ro dzić ani nie prze stał, mów my
bar dziej praw dzi wie: za wsze zro dzo ny.” – Za gad nie nie sa mych słów
Grze go rza. Lecz w ja ki spo sób bar dziej praw dzi wie mó wi się to, mia no -
wicie że Syn za wsze jest zro dzo ny, niż tam to, mia no wi cie że z Oj ca przed
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268 Ho mi lia 9, n. 4 (PG 13,355 C, 358 A); w prze kła dzie Hie ro ni ma ho mi lia 6 (PL
25[1845]637 A -B); do słow nie lecz w in nym ukła dzie w Glos sa or di na ria, na Je re mia sza
11,10 (u Mi ko ła ja z Li ry, IV,128a).

269 Prz 8,25.
270 Wy żej, n. 2.
c Zgod nie z wie lo krot nie przy ta cza ną Glos sa pseu do Pio tra z Po itiers, „tu (mia no wi cie b)

do da na jest na mar gi ne sie ja kaś ulot na glo sa Au gu sty na w Li ber 84 Qu estio num: «Me lior
est...»’” (b 37v; n 11a; p 50a). Zgod nie z daw niej szą wer sją tej Glo sy (w ko dek sach Ne apo -
li tań skim i Pa ry skim), ta not ka po win na być umiesz czo na na koń cu nu me ru 3; we dług dłuż-
szej re dak cji ko dek su Bam ber skie go, przy „Nie mo że my” (na koń cu nu me ru 4). – Dla te go
że we dług daw niej szych ko dek sów Ksiąg Sen ten cji Mistrz za wsze przy ta cza dzie ło Au gu sty -
na ja ko Li ber 84 Qu aestio num, mo żna tu do łą czyć przy pis te jże Glos sa do dys tynk cji 37,
roz dzia łu 9, n. 2: „Dla te go ró żnią się [mia no wi cie w ró żnych ko dek sach] i licz bą i gło ską,
po nie waż w tej księ dze nie kie dy wię cej za gad nień ogra ni cza nych (spro wa dza nych b) jest
do jed ne go. Stąd księ ga ta cza sem na zy wa się 84, a cza sem 83 za gad nień (b 54v; n 21b). –
Czy tę po wa gę Lom bard wziął od Abe lar da, nie wie my; zo bacz The olo gia chri stia na, III (PL
178,1297 A -B) oraz: Sic et non, roz dział 16 (PL 178,1375 A).

271 To jest: De di ver sis qu aestio ni bus 83, qu aestio 37 (PL 40,27)
272 Jak wy żej n. 2.



cza sem jest zro dzo ny? To bo wiem szcze ra i ka to lic ka wia ra utrzy mu je i głosi
jak tam to. – Tu roz wią zu je. Dla cze go więc po wia da: „Mów my bar dziej
praw dzi wie”, sko ro oba są rów nie praw dzi we? Jak tyl ko po nie waż chciał
ro zu mieć, że by dla więk szej ja sno ści i wy ra zi sto ści ra czej to niż tam to by ło
mó wio ne. Ty mi bo wiem sło wa mi, któ ry mi uka zu je się, że zro dze nie we -
dług Bó stwa jest bez po cząt ku, bez koń ca i do ko na ne, za my ka się prze -
wrot nym błęd no wier com wszel ki do stęp do oczer nia nia. A jed nak nie tak
za wsze ujaw nia się praw da, gdy mó wi się: „Syn przed cza sem zro dzo ny
został z Oj ca” lub „Syn za wsze z Oj ca się ro dzi”. I dla te go Grze gorz rze cze,
„nie mo że my mó wić: za wsze się ro dzi”; po wia dam nie tak od po wied nio,
nie tak sto sow nie dla wy ja śnie nia praw dy; mo żna jed nak mó wić, je śli się
do brze zro zu mie. Zaw sze bo wiem Syn ro dzi się z Oj ca, jak mó wi Ory ge -
nes: nie że co dzien nie po wta rza się to zro dze nie, lecz po nie waż za wsze
jest; „za wsze więc ro dzi się”, to zna czy zro dze nie je go jest wiecz ne.

7. Że Syn za wsze się ro dzi po twier dza z wy po wie dzi Hi la re go. Także
Hi la ry mó wi, że Syn ro dzi się z Oj ca, w księ dze VII De Tri ni ta te,273 ty mi sło -
wa mi: „Ży ją cy Bóg i na tu ry wiecz nie ży ją ce go jest moc; i że z ta jem ni cą jego
wie dzy zeń się ro dzi, nie mógł być czymś in nym niż ży ją cym. Bo gdy
mówi:274 Jak po słał mnie ży ją cy Oj ciec, tak ja ży ję przez Oj ca, po uczył, że
życie jest w nim przez żyjącego Ojca.” Tu oto masz, że Syn rodzi się z Ojca. –
Te nże ta mże:275 „Gdy Chry stus mó wi:276 Jak Oj ciec ma ży wot sam w so bie,
tak dał i Sy no wi, aby miał ży wot sam w so bie, za świad czył, że wszystko swe
ży we z ży ją ce go. Że zaś z ży we go ży we się na ro dzi ło, ma do sko na łość zro -
dze nia bez no wo ści na tu ry. Nie jest bo wiem no we, co z ży we go ro dzi się
ży we, bo i nie jest z ni co ści; i ży cie, któ re zro dze nie otrzy mu je z ży cia,
trzeba z jed no ści na tu ry i ta jem ni cy do ko na ne go zro dze nia, by i w ży ją cym
ży ło i w so bie mia ło ży cie ży ją ce”. Oto i tu masz, że Syn ro dzi się ży wy 
z ży we go. – (Uwa ga: wszyst ko, co w Bo gu jest, ży je). Te nże ta mże:277

„W Bo gu wszyst ko co jest, ży je: Bóg bo wiem jest ży ciem, a z ży cia nic nie
mo że ist nieć jak tyl ko ży we; bo nie z wy pro wa dze nia, lecz z mo cy jest zro -
dze nie. A tak, [109] gdy ca łe czym jest ży je i gdy ca łe, któ re z nie go się
rodzi, jest mo cą, Syn ma zro dze nie, a nie prze mia nę.” I tu mó wi, że ro dzi
się. – Te nże w IX księ dze:278 „Oj ciec da je Sy no wi ta kie ist nie nie ja kim sam
jest, da je mu w ta jem ni cy zro dze nia, że jest ob ra zem nie zro dzo no ści, rodzi
go z sie bie w swej for mie.” Tu mó wi, że Oj ciec ro dzi Sy na.

8. Krót ko po ucza na co tu mo żna się zgo dzić. Mów my więc, że Syn
zro dzo ny przez Oj ca przed cza sem i za wsze ro dzi się z Oj ca, lecz sto sow -
niej za wsze zro dzo ny i wy zna waj my że jest od wiecz no ści i współ wiecz ny
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273 Nu mer 27 (PL 10,223 B).
274 J 6,57.
275 Ta mże (PL 10,223 C).
276 J 5,26.
277 Jak wy żej, n. 28 (PL 10,224 B).
278 Nu mer 54 (PL 10,325 B).



Oj cu, to jest spraw cy 279. Oj ciec bo wiem ro dze niem jest spraw cą Sy na, jak
ni żej zo sta nie wy ka za ne.280 Jak więc Oj ciec jest wiecz ny, tak i Syn wiecz ny;
lecz Oj ciec bez spraw cy, Syn zaś nie, po nie waż Oj ciec nie zro dzo ny, Syn
zro dzo ny. – I jak mó wi Hi la ry w XII księ dze De Tri ni ta te,281 „czym in nym
jest bez spraw cy za wsze być wiecz nym, czym in nym być współ wiecz nym
Oj cu, to jest spraw cy. Gdzie zaś spraw cą jest Oj ciec, tam jest i zro dze nie; 
[a jed nak gdzie spraw ca jest wiecz ny, tam jest też wiecz ność zro dze nia],
po nie waż jak zro dze nie jest od spraw cy, tak i od wiecz ne go spraw cy jest
wiecz ne zro dze nie. Wszyst ko zaś, co za wsze jest, ta kże wiecz ne jest; a jed -
nak nie wszyst ko co jest wiecz ne, jest ta kże nie zro dzo ne. Po nie waż co od
wiecz no ści się ro dzi, ma wiecz ne ist nie nie, któ re jest zro dzo ne; co zaś nie
jest zro dzo ne, to z wiecz no ścią nie jest zro dzo ne. Co zaś od wiecz no ści jest
zro dzo ne, to je że li nie jest zro dzo ne wiecz ne, już i Oj ciec nie bę dzie wiecz -
nym spraw cą. Gdy by więc te mu, kto od wiecz ne go Oj ca jest zro dzo ny 
z wiecz no ści cze goś bra ko wa ło, nie ma wąt pli wo ści, że te go sa me go bra -
ko wa ło by spraw cy, po nie waż je śli dla spraw cy nie skoń czo ne jest ro dzić, 
to i ro dzą ce mu się nie skoń czo ne jest ro dzić się. Ni cze go bo wiem po śred -
nie go mię dzy zro dze niem Bo ga Sy na a ro dze niem Bo ga Oj ca, na wet umysł
nie do pusz cza; po nie waż i w zro dze niu jest na ro dze nie, i w na ro dze niu
jest zro dze nie, sko ro bez obu nie ma żad ne go; oba więc są bez prze dzia łu
mię dzy so bą.”

Roz dział 5 (33).

1. Do wo dze nie błęd no wier cy. „Lecz błęd no wier ca po wie:282 Wszystko
co jest zro dzo ne, nie by ło za wsze, po nie waż na to zro dzi ło się, aby by ło.”

2. Od po wiedź Hi la re go. „Nikt nie wąt pi, że co zro dzi ło się w rze czach
ludz kich, kie dyś nie ist nia ło. Lecz czym in nym jest zro dzić się z te go, czego
nie [110] by ło, czym in nym zro dzić się z te go co za wsze jest. Gdzie nie za -
wsze był, kto jest oj cem, oj ciec nie za wsze jest; a kto nie jest za wsze oj cem,
nie za wsze zro dził. Gdzie zaś za wsze jest oj ciec, za wsze jest syn. A je że li
własnością Boga Ojca jest, że zawsze jest Ojcem, konieczne jest, by własno -
ścią Sy na by ło, że za wsze jest Sy nem. Ja kim więc spo so bem wpad nie do
na sze go umy słu, że by nie za wsze był ten, ko mu wła sne jest, być za wsze
tym, co jest zro dzo ne?” – „Zro dzo ne go 283 więc jed no ro dzo ne go Bo ga wy -
zna je my, lecz zro dzo ne go przed cza sem; i że nie ist niał za nim się zro dził,
i nie przed tem zro dzo ne go niż ist nie je; po nie waż ro dzić się te mu co by ło,
już nie jest ro dzić się, lecz ro dząc się zmie niać sa me go sie bie. To zaś prze -
kra cza ludz ki ro zum i umysł świa ta; te go nie poj mu je ro zum ludz kie go
umy słu, lecz jest wy zna niem wie rzą cej roz trop no ści.”
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279 Auc to ri.
280 W Dys tynk cji 13, roz dzia le 4.
281 Nu mer 21 (PL 10,446 A -B).
282 Za rzut i od po wiedź z Hi la re go, De Tri ni ta te, XII, nn. 22-23 (PL 10,446 C – 447 B).
283 Hi la ry, ta mże, nn. 26 i 30 (PL 10,449 B, 451 C).



DYS TYNK CJA X

Roz dział 1 (34).

1. Tu mo wa o Du chu Świę tym, a naj pierw, że mó wi się, iż jest mi -
ło ścią Oj ca i Sy na. „Te raz”, po wiecz no ści Sy na, „roz pra wiaj my o Du chu
Świę tym, ile z da ru Bo ga uj rzeć wol no.”

2. Duch Świę ty jest uko cha niem, al bo mi ło ścią, al bo upodo ba niem Ojca
i Sy na. Stąd Au gu styn w XV księ dze De Tri ni ta te mó wi:284 „Duch Świę ty nie
jest sa me go Oj ca, ani nie jest sa me go Sy na, lecz obu; i dla te go do wo dzi
nam mi ło ści wza jem nej, któ rą mi łu ją się Oj ciec i Syn.”

3. Że Duch Świę ty wła ści wie na zy wa się mi ło ścią, a jed nak Trój ca
jest mi ło ścią. Jan zaś w Li ście ka no nicz nym po wia da:285 Bóg jest mi ło -
ścią. „Nie po wie dział:286 Duch Świę ty jest mi ło ścią, co gdy by po wie dział
mo wa by ła by bar dziej zwar ta i nie ma ła część za gad nie nia roz strzy gnię ta;
lecz po nie waż po wie dział: Bóg jest mi ło ścią, nie jest pew ne i dla te go trze -
ba pytać, czy Bóg Oj ciec jest mi ło ścią, czy Syn, czy Duch Świę ty, czy Bóg
sa ma Trójca, po nie waż i ona nie jest trze ma bo ga mi, lecz jest jed nym
Bogiem.”

4. Jak Sło wo Bo ga ści śle zwie się mą dro ścią, a jed nak ca ła Trój ca
zwa na jest mą dro ścią, tak i Duch Świę ty ści śle zwie się mi ło ścią a jed -
nak [111] Oj ciec i Syn i Duch Świę ty zwa ni są mi ło ścią. Na co Au gu -
styn w tej sa mej księ dze 287 tak od po wia da: „Nie wiem dla cze go, jak mą -
dro ścią zwa ny jest i Oj ciec i Syn i Duch Świę ty, a wszy scy ra zem nie trze ma
lecz jed ną mą dro ścią, nie tak i mi ło ścią zwa ny jest Oj ciec i Syn i Duch Świę -
ty, a wszy scy ra zem jed ną mi ło ścią.” „Jed nak dla te go niech ktoś nie są dzi,
iż my nie słusz nie zwie my mi ło ścią Du cha Świę te go, po nie waż i Bóg Oj ciec
i Bóg Syn mo że być na zwa ny mi ło ścią”, jak „ści śle Sło wo Bo że ta kże zwa -
ne jest mą dro ścią Bo ga, gdy i Oj ciec i Duch Świę ty jest mą dro ścią. Je że li
więc ści śle ktoś z tych trzech wi nien być zwa ny mi ło ścią, któż sto sow niej
niż Duch Świę ty? By mia no wi cie w tej pro stej i naj wy ższej na tu rze nie czym
in nym by ła sub stan cja, a czym in nym mi łość, lecz sa ma sub stan cja by ła mi -
ło ścią, a sa ma mi łość by ła sub stan cją, czy to w Oj cu, czy to w Sy nu, czy to
w Du chu Świę tym, a jed nak ści śle Duch Świę ty zwa ny był mi ło ścią. – Ty mi
oto sło wa mi Au gu styn otwar cie do wo dzi, że w Trój cy mi łość nie kie dy
odno si się do sub stan cji, któ ra wspól na jest trzem oso bom i ca ła w ka żdej
z osob na, nie kie dy szcze gól nie do oso by Du cha Świę te go; jak Mą drość
Boga cza sem bra na jest o sub stan cji Bo żej, cza sem ści śle o Sy nu. I wi dać,
że to w wie lu się dzie je.
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284 Roz dział 17, n. 27 (PL 42,1080; CCL 50A,501), gdzie i po wy ższe sło wa spod nu me ru 1.
285 1 J 4,16.
286 Au gu styn, ta mże, nn. 27-28 (PL 42,1080; CCL 50A,502).
287 Ta mże, nn. 28, 30 i 29 (PL 42,1081n; CCL 50A,503nn).



Roz dział 2 (35)

1. Po twier dza przy kła da mi, że te sa me na zwy bra ne są ści śle i ogól -
nie. „Z wie lu bo wiem przy kła dów mo żna na uczyć się,288 że wie le nazw
rzeczy uży wa nych jest ogól nie oraz ści śle o pew nych rze czach; jak mia nem
„Pra wo” ozna cza ne są cza sem wszyst kie ra zem wy po wie dzi Sta re go Te sta -
men tu, nie kie dy zaś ści śle na zy wa ne jest Pra wo, któ re zo sta ło da ne przez
Mo jże sza.” Jest wie le in nych przy kła dów, ale „w spra wie jasnej na le ży unikać
dłu go ści mo wy”. „Ja k289 więc je dy ne Sło wo Bo ga ści śle zwie my mianem
mądro ści, cho ciaż ogól nie i Duch Świę ty i Oj ciec jest sa mą mą dro ścią, tak
Duch Świę ty ści śle zwa ny jest mia nem mi ło ści, cho ciaż i Oj ciec i Syn są
ogól nie mi ło ścią.

2. Przed kła da po wa gę, że Syn wła ści wie zwie się mą dro ścią. „Lecz
Sło wo Bo ga,290 to jest jed no ro dzo ny Syn Bo ga, otwar cie zwa ny jest mą -
drością Bo ga, usta mi Apo sto ła mó wią ce go:291 Chry stu sa, moc i mą drość
Bo żą.”

[112] 3. Szu ka świa dec twa i znaj du je, gdzie mó wi się o Du chu
Świę tym, że jest mi ło ścią. „Gdzie zaś Duch Świę ty 292 na zwa ny jest mi ło -
ścią znaj dzie my, je że li pil nie zba da my wy po wiedź Ja na Apo sto ła, któ ry gdy
rzekł:293 Mi łuj my się wza jem, bo mi łość jest z Bo ga, do dał: I ka żdy, kto
miłu je, z Bo ga jest uro dzo ny, bo Bóg jest mi ło ścią. Tu wska zał, że po wie -
dział, iż ta mi łość jest Bo giem, któ rą na zwał z Bo ga; Bo giem z Bo ga jest
więc mi łość. Lecz po nie waż i Syn z Bo ga Oj ca jest zro dzo ny, i Duch Świę -
ty z Bo ga Oj ca po cho dzi, słusz nie py ta się, któ re go z nich win ni śmy ra czej
tu przy jąć, że na zwa ny zo stał mi ło ścią. Oj ciec bo wiem sam tak jest Bo giem,
że nie jest z Bo ga i dla te go mi ło ścią, któ ra tak jest Bo giem, że jest z Bo ga,
nie jest sam Oj ciec, lecz al bo Syn al bo Duch Świę ty. Lecz na stęp nie gdy
Jan294 wspo mniał mi łość Bo ga, któ rą nas umi ło wał, a stąd we zwał, by śmy
wza jem nie się mi ło wa li i tak w nas Bóg miesz kał, bo za iste Bo ga na zwał
mi ło ścią, chcąc za raz otwar ciej coś o tej rze czy po wie dzieć, mó wi:295

Po tym po zna je my, że w nim miesz ka my a on w nas, że z Du cha swe go
nam dał. Duch prze to Świę ty, z któ re go nam dał, spra wia że my w Bo gu
miesz ka my a on w nas; to zaś czy ni mi łość; on więc jest Bo giem mi ło ścią.
Bóg więc Duch Świę ty, któ ry po cho dzi z Bo ga, oznaj mio ny jest, gdzie czyta
się: Bóg jest mi ło ścią oraz Mi łość jest z Bo ga.” – Ty mi oto sło wy mó wi
Augu styn, że Duch Świę ty jest mi ło ścią Oj ca i Sy na: i tak da le ko też mo wę
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288 Au gu styn, ta mże, n. 30 (PL 42,1081; CCL 50A,504n).
289 Ta mże, n. 31 (PL 42,1082; CCL 50A,505).
290 Au gu styn, ta mże.
291 1 Kor 1,24.
292 Au gu styn, jak wy żej.
293 1 J 4,7-8.
294 1 J 4,10-12.
295 1 J 3,13.



do pro wa dził, by wy da ło się, iż po wie dział, że Duch Świę ty nie tyl ko jest
mi ło ścią Oj ca i Sy na, któ rą sie bie wza jem i nas mi łu ją, lecz na wet mi ło ścią,
któ rą mi łu je my Bo ga. Lecz czy on jest mi ło ścią, któ rą my Bo ga mi łu je my,
ni żej zo sta nie wy ja śnio ne.296

4. Wra ca udo wod nić co przed ło żył, mia no wi cie że Duch Świę ty jest
mi ło ścią, któ rą Oj ciec przez Sy na i Syn przez Oj ca jest mi ło wa ny.
Teraz zaś sta raj my się udo wod nić to, co za czę li śmy, mia no wi cie że Duch
Świę ty jest umi ło wa niem czy li uko cha niem Oj ca i Sy na, któ rym mia no wi -
cie Oj ciec mi łu je Sy na a Syn Oj ca. – Mó wi o tym Hie ro nim na Psalm 14:297

„Duch Świę ty nie jest Oj cem ani Sy nem, lecz mi ło ścią, któ rą ma Oj ciec do
Sy na i Syn do Oj ca.”

[113] 5. Tu wy ja śnia się, co to jest Duch Świę ty. Rów nież Au gu styn
w VI księ dze De Tri ni ta te po wia da:298 „Syn jest we wszyst kim rów ny Oj cu
i jest jed nej i tej sa mej sub stan cji. Dla te go też Duch Świę ty ist nie je w tej
sa mej jed no ści i rów no ści. Czy bo wiem jest jed no ścią obu, czy świę to ścią,
czy mi ło ścią, ja sne jest, że nie któ ryś z dwóch jest czym obaj się łą czą, czym
mi ło wa ny jest zro dzo ny przez ro dzą ce go i mi łu je swe go ro dzi ca, i że nie
uczest nic twem, lecz isto tą swo ją, nie da rem ko goś wy ższe go, lecz swo im
wła snym, za cho wu ją jed ność du cha w związ ce po ko ju.299 Tu oto masz że
Duch Świę ty jest, czym Syn jest mi ło wa ny przez Oj ca, a Oj ciec przez Sy na,
i czym oni dwaj za cho wu ją jed ność po ko ju. – „Duch prze to Świę ty, jak
mówi Au gu styn w tym sa mym dzie le,300 jest czymś wspól nym Oj ca i Sy na,
co kol wiek by to by ło; a sa ma wspól no ta jest współ istot na i współ wiecz na.
Je że li ona sto sow niej zwie się przy jaź nią, niech się na zy wa; lecz bar dziej
od po wied nio zwie się mi ło ścią, a ona też jest sub stan cją, po nie waż Bóg
jest sub stan cją i Bóg jest mi ło ścią.301 Trzej więc są a nie wię cej: je den miłu -
ją cy te go, kto z nie go jest, i je den mi łu ją cy te go z ko go jest, i sa ma mi łość.
Je że li ona ni czym nie jest, ja kim spo so bem Bóg jest mi ło ścią? Je że li nie jest
sub stan cją, ja kim spo so bem Bóg jest sub stan cją?”

Roz dział 3 (36).

Że jak Duch Świę ty wspól ny jest Oj cu i Sy no wi, tak i wspól ne mia -
no ma wła sne. Tu na le ży za zna czyć, że jak Duch Świę ty w Trój cy szczegól -
nie zwa ny jest mi ło ścią, któ ra jest jed no ścią Oj ca i Sy na, tak i wła sne ma
mia no, któ re w pe wien spo sób Oj cu i Sy no wi przy pa da. Stąd Au gu styn 
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296 W Dys tynk cji 17.
297 Po praw niej na Psalm 17, w pseu do Hie ro ni ma, Bre via rium in Psal mos, 17, 7 (wśród

dzieł Hie ro ni ma, PL 26[1845]863 C); któ rą to po wa gę Lom bard za czerp nął za pew ne od
Pio tra Abe lar da, The olo gia chri stia na, IV (PL 178,1311 B).

298 Roz dział 4-5, nn. 6-7 (PL 42,927n; CCL 50,235).
299 Zo bacz Ef 4,3.
300 Jak wy żej, roz dział 5, n. 7 (PL 42,928; CCL 50,235 n).
301 1 J 4,16.



w XV księ dze De Tri ni ta te po wia da:302 „Je że li mi łość, któ rą Oj ciec mi łu je
Sy na, a Oj ca mi łu je Syn, nie wy mow nie do wo dzi wspól no ty obu, cóż sto -
sow niej sze go, niż by ten zwa ny był ści śle mi ło ścią, któ ry jest du chem wspól -
nym obu? To bo wiem słusz niej wie rzy się i poj mu je, by nie tyl ko Duch
Świę ty był mi ło ścią w tej Trój cy, lecz ści śle zwał się mi ło ścią, nie na pró -
żno, z po wo du te go, co zo sta ło po wie dzia ne. Jak nie sam w owej Trój cy
jest du chem al bo świę tym, po nie waż i Oj ciec duch i Syn duch, i Oj ciec święty
i Syn świę ty; [114] a  jed nak sam zwie się Duch Świę ty nie na pró żno. Kto
bo wiem jest wspól ny obu, tym ści śle na zy wa ny jest sam, czym obaj ra zem.
Ina czej, je że li w tej Trój cy sam Duch Świę ty jest mi ło ścią, oka zu je się zaiste,
że i Syn nie jest sy nem sa me go Oj ca, lecz ta kże Du cha Świę te go. Apo stoł
bo wiem mó wi o Bo gu Oj cu:303 Prze niósł nas w kró le stwo Sy na umi ło wa -
nia swe go. Je że li więc w tej Trój cy nie ma mi ło ści Bo ga, jak tyl ko Duch
Świę ty, Syn jest ta kże Du cha Świę te go. Lecz po nie waż to jest jak naj bar -
dziej nie do rzecz ne, po zo sta je że nie tyl ko tam Duch Świę ty jest mi ło ścią,
lecz z po wo du te go o czym dość roz pra wia łem, ści śle tak się na zy wa.”

DYS TYNK CJA XId

Roz dział 1 (37).

1. Że Duch Świę ty po cho dzi od Oj ca i Sy na. Tu na le ży po wie dzieć,
że Duch Świę ty jest od Oj ca i Sy na oraz po cho dzi od Oj ca i Sy na;  cze go
wie lu błęd no wier ców prze czy ło.

2. Że zaś od obu po cho dzi, „wie lu świa dec twa mi Bo żych wy po wie dzi
jest po twier dzo ne”.304 Mó wi bo wiem Apo stoł:305 Ze słał Bóg Du cha Sy na
swe go w ser ca na sze. Oto tu na zwa ny jest Du chem Sy na. A tam:306 A kto
Du cha Chry stu so we go nie ma, ten nie jest je go. Sam też Syn mó wi w Ewan -
ge lii o Du chu Świę tym:307 Któ re go ja wam po ślę od Oj ca. – „Oj ca 308 zaś
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302 Roz dział 19, n. 37 (PL 42,1086n; CCL 50A,513n); czę ścio wo, z opusz cze niem nie któ -
rych i prze miesz cze niem in nych, u Lom bar da, Glos sa na List do Ko lo san 1,13 (PL 192,262 C).

303 Kol 1,13.
d O za gad nie niu, gdzie za czy na się ta Dys tynk cja, zo bacz I. Bra dy, The Di stinc tions of

Lom bard’s Bo ok of Sen ten ces and Ale xan der of Ha les, w Franc. Stu dies 25(1965)108. –
Roz dział 1, n. 2: zło żo ny jest z tek stów Au gu sty na, lecz (jak się zda je) za po śred nic twem
jakie goś nie zna ne go źró dła; zo bacz na przy kład Lom bard, Glos sa na Rz 8,11 (PL 191,1436
B – 1438 A). O tym roz dzia le zo bacz ta kże Wal te ra z Mau re ta nii. De Tri ni ta te, roz dział 3
(PL 209,578 B -D); Sum ma sen ten tia rum, I,6 (PL 171,1078 C; 176,52 C); Abe lard, The olo -
gia chri stia na, IV, a zwłasz cza The olo gia Scho la rium, II,14-15 (PL 178,1300nn, 1075 B);
oraz Ro land, Sen ten tiae jak wy żej, 33-38).

304 Au gu styn, De Tri ni ta te, księ ga XV, roz dział 26 (PL 42,1092; CCL 50A,525).
305 Ga 4,6.
306 Rz 8,9.
307 J 15,26.
308 Augustyn, Contra Maximinum, II, rozdział 14, n. 1 (PL 42,771), jak zapowiedziane jest

w Glossa Lombarda na Rz 8,11 (PL 191,1437 D), skąd Mistrz wziął, lecz swą rubrykę opuścił.



Duchem na zwa ny jest, gdzie czy ta się:309 Je śli Duch te go, któ ry Je zu sa wzbu -
dził z mar twych, w was miesz ka.” A sam Chry stus mó wi:310 Al bo wiem nie
wy je ste ście, któ rzy mó wi cie, ale Duch Oj ca wa sze go, któ ry mó wi w was.
[115] A w in nym miej scu:311 Któ re go Oj ciec po śle w imię mo je. I gdzie in -
dziej sam Syn o Du chu Świę tym mó wi:312 Od Oj ca po cho dzi. Ty mi i wie lu
in ny mi po wa ga mi do wo dzi się, że Duch Świę ty po cho dzi od Oj ca i Sy na.

3.e Że Gre cy nie zga dza ją się, iż Duch Świę ty po cho dzi od Sy na.
Gre cy jed nak mó wią, że Duch Świę ty po cho dzi tyl ko od Oj ca, a nie od Syna.
– Pierw sza przy czy na dla cze go gło szą. Dla te go to gło szą, po nie waż
Praw da w Ewan ge lii za wie ra ją cej ca łą wia rę, mó wiąc o po cho dze niu Ducha
Świę te go, wspo mi na sa me go tyl ko Oj ca:313 Duch, któ ry od Oj ca po cho dzi.
– Dru ga. I dla te go też, po nie waż na głów nych So bo rach,314 któ re u nich
by ły od pra wia ne, ich Sym bo le do da niem klątw tak zo sta ły usta no wio ne, by
ni ko mu o wie rze w Trój cę nie by ło wol no cze goś in ne go uczyć ani ina czej
gło sić, niż tam jest za war te. W tych mia no wi cie Sym bo lach, gdy wspo mi na
się, że Duch po cho dzi od Oj ca, a nie od Sy na, mó wią, że ci, któ rzy do da ją,
że po cho dzi on od Sy na, po pa da ją w klą twę: stąd i nam za rzu ca ją, że je ste -
śmy win ni klą twy. – Trze cia. Do da ją też o Sym bo lu wia ry, na po twier dze -
nie swe go po glą du oraz na świa dec two na sze go po tę pie nia, że we dług
tra dy cji wspo mnia nych So bo rów Le on III, w Rzy mie, wy pi sa ny na srebr nej
ta bli cy umiesz czo nej za oł ta rzem świę te go Paw ła, zo sta wił po tom nym, dla
uko cha nia, jak sam po wie dział, oraz obro ny pra wej wia ry.315 W tym mia -
no wi cie Sym bo lu, w po cho dze niu Du cha sam tyl ko Oj ciec jest ty mi sło wy
wspo mnia ny:316 „I w Du cha Świę te go, Pa na i oży wi cie la, z Oj ca po cho dzą -
ce go, z Oj cem i Sy nem wspól nie wiel bio ne go i wspól nie chwa lo ne go” itd.
Jest to Sym bol, któ ry śpie wa się we Mszy, wy da ny na So bo rze Ni cej skim,
na koń cu któ re go zo sta ło do da ne: „Kto cze goś in ne go by na uczał al bo ina -
czej gło sił, niech bę dzie wy klę ty.” I dla te go Gre cy mó wią, że my je ste śmy
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309 Rz 8,11.
310 Mt 1020.
311 J 14,26.
312 J 15,26.
e Po sło wach wpro wa dza ją cych, za czerp nię tych z Sum ma sen ten tia rum (jak wy żej),

tekst nie mal do słow nie prze pi sa ny jest z Abe lar da, The olo gia Scho la rium, II (PL 178,1075
A -B); zo bacz L. Ott, Die Tri nitätsleh re der Sum ma sen ten tia rum..., w Di vus Tho mas (Fr.)
21(1943)165n.

313 J 15,26.
314 Mia no wi cie Ni cej ski (ro ku 325), Kon stan ty no pol ski I (ro ku 381), Efe ski (ro ku 431),

Chal ce doń ski (ro ku 451) i Kon stan ty no pol ski II (ro ku 553).
315 Li ber Pon ti fi ca lis, Pa ris 2(1892)26; zo bacz DThC V,2316n; oraz New Ca tho lic En cyc -

lo pe dia, New York 5(1967)914.
316 Słowa są Symbolu Konstantynopolskiego, który przypisuje się Soborowi Konstantyno -

pol skie mu pierw sze mu, a nie Sym bo lu wy da ne go na owym Ni cej skim, jak błęd nie do daje
Mistrz. Zo bacz Den zin ger -Schönmet zer, jak wy żej, n. 150; LTh K2, VII,938nn; oraz New Ca -
tho lic En cyc lo pe dia, IV,325n.



wy klę ci, po nie waż mó wi my, że Duch Świę ty po cho dzi od Sy na, co tam się
nie za wie ra. Co bo wiem wed - [116] ług nas tam się mó wi: „któ ry od Oj ca
i Sy na po cho dzi”, to dru gie do da ne zo sta ło przez Ła ciń skich, mia no wi cie
„i Sy na”.

4.f Od po wiedź gdzie po wy ższe się okre śla. My zaś te sło wa tak okre -
śla my: „Kto cze goś in ne go by na uczał al bo ina czej gło sił” to jest cze goś
prze ciw ne go na uczał lub prze ciw nym spo so bem gło sił, niech bę dzie wy -
klę ty. „In ne” użył więc za miast „prze ciw ne”, jak Apo stoł w Li ście do Ga la -
tów:317 Gdy by ktoś coś in ne go prze po wia dał, to jest prze ciw ne go, niech
bę dzie prze klę ty. Nie po wie dział: Gdy by ktoś do dał, „bo gdy by to po wie -
dział, sa me mu so bie by szko dził, jak po wia da Au gu styn,318 ten, kto pra gnął
przyjść do tych, do któ rych pi sał, jak do Te sa lo ni czan, by uzu peł nić to, czego
ich wie rze bra ko wa ło.319 Lecz kto uzu peł nia, do da je cze go by ło ma ło, a nie
usu wa te go, co by ło. Kto zaś prze kra cza pra wi dło wia ry, nie do cho dzi po
dro dze, lecz scho dzi z dro gi.” – In na od po wiedź. Na to zaś co prze ciw sta -
wia ją z Ewan ge lii od po wia da my tak: Po nie waż Praw da, gdy mó wi w niej,320

że Duch Świę ty po cho dzi od Oj ca, nie do da je „sa me go”, nie prze czy tym
sa mym, że po cho dzi od niej; a dla te go wy mie nia tyl ko Oj ca, „po nie wa ż321

do nie go zwy kła od no sić ta kże to, co jest jej”, bo od nie go to ma.

Roz dział 2g (38).

1. Że Gre cy w ro zu mie niu zga dza ją się z na mi, cho ciaż ró żnią się
sło wa mi. Trze ba jed nak wie dzieć, że Gre cy wy zna ją, iż Duch Świę ty jest
Sy na tak jak Oj ca, po nie waż i Apo stoł mó wi 322 Du cha Sy na, a Praw da w Ewan -
ge lii 323 Duch praw dy. Lecz sko ro nie czym in nym jest, że Duch Świę ty jest
Oj ca lub Sy na, niż być od Oj ca i Sy na, ta kże w tym wy da ją się zga dzać z nami
w jed nym zna cze niu wia ry, cho ciaż nie zga dza ją się sło wa mi.

2. Po wa ga mi Gre ków do wo dzi, że Duch Świę ty po cho dzi ta kże 
od Sy na. Dla te go też nie któ rzy z nich, ka to lic cy na uczy cie le, poj mu jąc,
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f Okre śle nie Mi strza po stę pu je za Sum ma sen ten tia rum, a ta kże i Abe lar dem (PL 178,
1078, 1076 B -C).

317 Ga 1,8.
318 In Io an nem, tra ka tat 98, n. 7 (PL 35,1884; CCL 36,581); u Lom bar da, Glos sa na List

do Ga la tów 1,8 (PL 192,97 A -B).
319 Zo bacz 1 Tes 3,10: by śmy mo gli oglą dać twarz wa szą i do peł nić te go, cze go nie

dosta je wie rze wa szej.
320 Zo bacz J 15,26.
321 Au gu styn, De Tri ni ta te, księ ga XV, roz dział 27, n. 48 (PL 42,1095; CCL 50A,529);

zobacz ni żej Dys tynk cja XII, roz dział 2 n 6.
g Roz dział 2, nu mer 2-5: Wszyst kie po wa gi za czerp nię te zo sta ły od Abe lar da: The ologia

Scho la rium, II, 14-15 (PL 178,1077 A -D). Zo bacz na ten te mat: N. Häring, The Por re tans
and the Gre ek Fa thers, w Me dia eval Stu dies 24(1962)205-207.

322 Ga 4,6.
323 J 16,13.



[117] że jed no i to sa mo bę dzie zna cze nie wspo mnia nych słów, któ ry mi
mó wi się, że Duch Świę ty po cho dzi od Sy na i jest Sy na, wy zna li, że Duch
Świę ty ta kże od Sy na po cho dzi. Stąd Ata na zy w Sym bo lu wia ry:324 „Duch
Świę ty od Oj ca i Sy na, nie uczy nio ny, nie stwo rzo ny, nie zro dzo ny, lecz
po cho dzący.” Oto otwar cie mó wi, że Duch Świę ty po cho dzi od Oj ca 
i Sy na.

Dy dym też, naj więk szy ich na uczy ciel, w księ dze De Spi ri tu Sanc to 325

po wia da, że Duch Świę ty po cho dzi od Sy na: „Zba wi ciel, rze cze, któ ry 
i Praw da:326 Bo nie sam od sie bie mó wić bę dzie, to jest nie beze mnie oraz
mo je go i Oj ca są du, po nie waż jest nie roz dziel ny ode mnie i od wo li Oj ca,
po nie waż nie jest ze sie bie, lecz jest z Oj ca i ze mnie.” – Rów nież:327 „Duch
Świę ty, któ ry jest Du chem praw dy i Du chem mą dro ści, nie mo że sły szeć
od Sy na mó wią ce go, cze go nie zna, po nie waż jest tym sa mym, co wy da ne
jest przez Sy na, to jest Bo giem po cho dzą cym z Bo ga, Du chem prawdy,
pocho dzą cym od Praw dy, po cie szy cie lem wy pły wa ją cym z po cie chy.”

4. Ta kże bi skup Cy ryl w li ście skie ro wa nym do Ne sto riu sza mó wi:328

„Duch poj mo wa ny jest sam w so bie, we dług te go, że jest Du chem, a nie
Sy nem, lecz jed nak nie jest mu ob cy. Na zy wa się bo wiem Du chem praw -
dy, i wy pły wa z nie go tak jak z Bo ga Oj ca.”

5. Rów nież Jan Zło to usty 329 w pew nej ho mi lii De expo si tio ne Sym bo li
tak mó wi: „Ten jest Duch po cho dzą cy od Oj ca i Sy na, któ ry ka żde mu udzie -
la swo ich da rów tak, jak chce”.330 Ten sam w in nej ho mi lii:331 „Na le ży wie -
rzyć, że Duch Świę ty jest Oj ca i Sy na. Mó wi my, że ten Duch Świę ty jest
rów ny Oj cu i Sy no wi oraz po cho dzą cy od Oj ca i Sy na. W to wierz cie, by złe
roz mo wy nie psu ły wa szych do brych oby cza jów.”332 – Oto od Grec kich
nauczy cie li ma my otwar te świa dec twa, któ re do wo dzą, że Duch Świę ty
pocho dzi od Oj ca i Sy na. Więc: Niech wszel ki ję zyk wy zna je,333 że Duch
Świę ty po cho dzi od Oj ca i Sy na.
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324 W sym bo lu Qu icu mque, nie gdyś w li tur gii bar dzo zna nym pod imie niem Ata na ze go,
(wśród dzieł Ata na ze go, PG 28,1582 B – 1583 A; DS n. 75).

325 Nu mer 34 (PG 39,1063 C – 1064 A; wśród dzieł Hie ro ni ma, PL 23[1845]133 A -B).
326 J 16,13.
327 Jak wy żej, n. 36 (PG 39,1064 C – 1065 A; PL 23,134 A).
328 Epi sto lae, 17 (PG 77,118 C).
329 Ra czej jak się zda je bi skup Ne apo lu: Io an nes Me dio cris, Ser mo nes XXXI, ka za nie 26

(De expo si tio ne Sym bo li I): „Wie rzę w Du cha Świę te go... Ten jest Duch po cho dzą cy od Ojca
i Sy na, któ ry ka żde mu udzie la swo ich da rów tak, jak chce” (PLS 4,816).

330 Zo bacz 1 Kor 12,11.
331 Te goż ka za nie 27 (De expo si tio ne Sym bo li II): „Na le ży wie rzyć, że Duch Świę ty jest

Oj ca i Sy na... Zro dzo ny z Du cha Świę te go. Mó wi my, że ten Duch Świę ty jest rów ny Oj cu 
i Sy no wi oraz po cho dzą cy od Oj ca i Sy na. W to wierz cie, by złe roz mo wy nie ze psu ły waszych
do brych oby cza jów.” (PLS 4,822).

332 1 Kor 15,33.
333 Zo bacz Flp 2,11.



[118] DYS TYNK CJA XII

Roz dział 1h (39).

1. Czy Duch Świę ty wcze śniej lub peł niej po cho dzi od Oj ca niż od
Sy na. Rów nież py ta się, sko ro Duch Świę ty po cho dzi od Oj ca i Sy na, czy
wcze śniej lub bar dziej po cho dzi od Oj ca niż od Sy na.

2. Do wo dze nie błęd no wier cy. Błęd no wier ca sta ra się to wy ka zać
mówiąc tak: Je że li Duch Świę ty po cho dzi od Oj ca, to po cho dzi al bo już po
zro dze niu Sy na, al bo za nim Syn się zro dził. Je że li zaś po cho dzi już po
zrodze niu Sy na, Syn zro dził się przed po cho dze niem Du cha: zro dze nie Syna
wy prze dzi ło więc po cho dze nie Du cha Świę te go. Je że li zaś po cho dzi od Ojca
za nim Syn się zro dził, po cho dzi wcze śniej niż Syn zo stał zro dzo ny.

3. Od po wiedź Au gu sty na na pierw sze py ta nie, mia no wi cie czy
wcze śniej od Oj ca niż od Sy na po cho dzi. Na te i tym po dob ne py ta nia,
ra czej trud ne niż owoc ne, od po wia da Au gu styn w XV księ dze De Tri ni tate
mó wiąc:334 „W tej Naj wy ższej Trój cy, któ ra jest Bo giem, nie ma żad nych od -
stę pów cza so wych, któ ry mi mo żna by udo wod nić, a przy naj mniej za py tać,
czy wcze śniej z Oj ca ro dzi się Syn, a po tem od obu po cho dzi Duch Świę -
ty.” „Czy na praw dę wię c335 mo że my py tać, czy już po cho dził z Oj ca Duch
Świę ty, kie dy zro dził się Syn, czy jesz cze nie po cho dził i po zro dze niu je go
po cho dzi od obu? Wca le o to py tać nie mo żna, tam gdzie nic nie za czy na
się w cza sie, by w na stęp nym cza sie się do ko nać. Prze to kto mo że po jąć
zro dze nie Sy na z Oj ca bez cza su, niech poj mie po cho dze nie Du cha Świę te -
go od obu bez cza su.” – Ty mi oto sło wa mi roz strzy gnię te zo sta ło to pytanie,
w któ rym do cho dzo no, czy Duch Świę ty po cho dził wcze śniej  od Oj ca niż
od Sy na.

[119] Roz dział 2i (40).

1. Tu mo wa o tym, o co py ta no na dru gim miej scu, mia no wi cie czy
peł niej lub bar dziej po cho dzi od Oj ca niż od Sy na. Te raz na le ży roz -
wa żyć to, o co na dru gim miej scu py ta no, mia no wi cie czy peł niej lub bar -
dziej po cho dzi Duch Świę ty od Oj ca niż od Sy na. – Na co od po wia da my,
że jak nie wcze śniej po cho dzi od Oj ca niż od Sy na, tak nie bar dziej lub peł -
niej po cho dzi od Oj ca niż od Sy na.

2. Że Au gu styn mó wi, iż Duch Świę ty głów nie po cho dzi od Oj ca.
Jed nak Au gu styn w XV księ dze De Tri ni ta te mó wi,336 iż Duch Świę ty głównie
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h Mistrz po stę pu je tu we dług po rząd ku Abe lar da, któ ry za gad nie nie to umie ścił po roz -
pra wie o Fi lio que (i Sy na); zo bacz The olo gia Scho la rium, II,14-15 (PL 178,1078 B).

334 Roz dział 26, n. 45 (PL 42,1092; CCL 50A,524).
335 Au gu styn, ta mże, n. 47 (PL 42,1094; CCL 50A,527).
i Ta kże tu Mistrz miał w rę kach dzie ło Abe lar da (PL 178,1078-1079), lecz po pra wił po -

da ne przez nie go tek sty, ucie ka jąc się do ory gi na łów Au gu sty na i Hi la re go, a nie pseu do -
-Hie ro ni ma.

336 Roz dział 17, n. 29 (PL 42,1081; CCL 50A,503).



po cho dzi od Oj ca: „Nie na dar mo, rze cze, w Tej Trój cy nie mó wi się Słowo
Bo ga jak tyl ko Syn, ani Dar Bo ga jak tyl ko Duch Świę ty, i nie z któ re go zro -
dził się Syn oraz z któ re go po cho dzi głów nie Duch Świę ty jak tyl ko Bóg
Ojciec.” Oto usły sza łeś, że Duch Świę ty głów nie po cho dzi od Oj ca.

3. W ja kim zna cze niu po wie dział, że głów nie po cho dzi od Oj ca.
Lecz że by cie bie to nie gnę bi ło, sam za raz wy ja wia w ja kim zna cze niu mó -
wi, do da jąc:337 „Dla te go do da łem ‘głów nie’, po nie waż wia do mo, że Duch
Świę ty po cho dzi ta kże od Sy na; lecz rów nież to dał mu Oj ciec: nie ist nie -
ją ce mu już a jesz cze nie ma ją ce mu, lecz co kol wiek dał Sło wu jed no ro dzo -
ne mu, dał ro dząc. Tak więc go zro dził, by ta kże z nie go Dar wspól ny
po cho dził i Duch Świę ty był du chem obu.” Oto sam wy ło żył, w ja ki spo -
sób Duch Świę ty głów nie po cho dzi od Oj ca: nie po nie waż wcze śniej lub
bar dziej po cho dzi od Oj ca niż od Sy na, lecz że sko ro po cho dzi od Sy na,
Syn ma to od Oj ca.

4. W tym sa mym zna cze niu mó wi się, że Duch Świę ty wła ści wie
po cho dzi od Oj ca. W tym sa mym zna cze niu mó wi się, że Duch Świę ty wła -
ści wie po cho dzi od Oj ca. Stąd Hie ro nim w Expo si tio ca tho li cae fi dei 
Nica eni que Sym bo li mó wi:338 „Wie rzy my w Du cha Świę te go, któ ry z Oj ca
po cho dzi wła ści wie”. Ta kże:339 „Du cha Świę te go praw dzi we go Bo ga znaj -
du je my w Pi śmie Świę tym, i że z Oj ca wła ści wie [120] jest”. A ta kże:340

„Z Ojca Syn, i Duch właściwie i prawdziwie z Ojca pochodzi.” Oto otwarcie
mó wi, że Duch Świę ty wła ści wie jest z Oj ca i wła ści wie po cho dzi od Oj ca.
– To nie tak na le ży poj mo wać, ja ko by wcze śniej lub peł niej po cho dził od
Oj ca niż od Sy na, lecz po nie waż Oj ciec ma to od sie bie, nie od ko goś in ne -
go, by z nie go ist niał i po cho dził Duch Świę ty; Syn zaś nie od sie bie, lecz
od Oj ca ma to, że z nie go jest i po cho dzi Duch Świę ty.

5. W tym sa mym zna cze niu mó wi się, że Duch Świę ty jest i jest po -
sy ła ny od Oj ca przez Sy na. W tym sa mym też pra wie zna cze niu mó wi się,
że Duch Świę ty jest po sy ła ny od Oj ca przez Sy na i jest od Oj ca przez Sy na.
Stąd Hi la ry mó wiąc do Bo ga Oj ca o Du chu Świę tym i Sy nu, w XII księ dze
De Tri ni ta te rze cze:341 „W Świę tym Du chu two im, z cie bie po cho dzą cym, 
a przez nie go po sła nym”. Ta kże:342 „Przed cza sa mi z cie bie zro dzo ny twój
Jed no ro dzo ny trwa, tak iż z cie bie przez nie go jest twój Duch Świę ty; cze -
go je śli ro zu mem nie poj mu ję, jed nak w su mie niu utrzy mu ję: w two ich
bowiem du cho wych rze czach je stem tę py.” – Te nże ta mże:343 „Za cho waj,
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337 Ta mże.
338 Epi sto lae, 17 (Expla na tio fi dei ad Cy ril lum), n. 1 (wśród dzieł Hie ro ni ma, PL 30

[1846]176 D). Zo bacz: E. Dek kers, Cla vis Pa trum La ti no rum, w Sa cris eru di ri 32(1961)nn.
633, 1764.

339 Ta mże, n. 3 (PL 30,179 C).
340 Ta mże (PL 30,179 D).
341 Nu mer 55 (PL 10,469 A).
342 Ta mże, n. 56 (PL 10,470 A).
343 Ta mże, n. 57 (PL 10,471n).



pro szę, tę wia ry mo jej re li gię, bym za wsze strzegł te go, co wy zna łem 
w Sym bo lu me go od ro dze nia: mia no wi cie bym cie bie Oj ca, Sy na twe go
wraz z to bą, wiel bił, Du cha Świę te go twe go, któ ry z cie bie przez Jed no -
rodzo ne go twe go jest, za słu żył.” Oto otwar cie mó wi, że Duch Świę ty od
Oj ca przez Sy na i po sy ła ny jest i ist nie je. – Cze go nie na le ży poj mo wać,
jako by od Oj ca przez mniej sze go Sy na był po sy ła ny lub ist niał, lecz po nie -
waż z Oj ca i Sy na ist nie je i po sy ła ny jest przez obu; lecz Syn ma to od Ojca,
że od nie go ist nie je i po sy ła ny jest Duch Świę ty. To więc chciał wy ra zić
Hila ry, czy niąc roz ró żnie nie w mo wie, by wy ka zać, że w Oj cu jest źró dło.
Stąd też jest, iż Praw da, uka zu jąc, że Oj ciec jest źró dłem po cho dze nia,
którym po cho dzi Duch od Sy na, po wie dzia ła w Ewan ge lii:344 Od Oj ca
pocho dzi, cho ciaż Duch Świę ty po cho dzi od Oj ca i Sy na.

6.k Au gu styn w XV księ dze De Tri ni ta te. Za gad nie nie, dla cze go Syn
po wie dział o Du chu Świę tym: Od Oj ca po cho dzi, cho ciaż po cho dzi
od obu. Stąd Au gu styn py ta:345 „Je że li od Oj ca i Sy na po cho dzi Duch Świę -
ty, dla cze go [121] Syn po wie dział:346 Od Oj ca po cho dzi? (Roz strzy ga).
Dla cze go uwa żasz, jak tyl ko po nie waż zwykł rów nież to, co jest je go, od -
no sić do te go, od któ re go i sam jest, jak rzekł:347 Mo ja na uka nie jest moja,
ale te go, któ ry mnie po słał? (Po dob ny spo sób mó wie nia). Je że li więc 
tu ro zu mie się na ukę je go, któ rej jed nak nie na zy wa swo ją, lecz Oj ca, im
bardziej na le ży tam ro zu mieć, że Duch Świę ty od nie go po cho dzi, gdzie
mó wi: Od Oj ca po cho dzi, gdyż nie po wie dział ‘ode mnie nie po cho dzi’.
Od ko go zaś Syn ma, że jest Bo giem: jest bo wiem Bo giem z Bo ga, od te go
za iste ma, że ta kże z nie go po cho dzi Duch Świę ty. I dla te go Duch Świę ty,
że ta kże od Sy na po cho dzi, jak po cho dzi od Oj ca, ma od sa me go Oj ca.” –
„Dla te go,348 kto mo że po jąć w tym, co mó wi Syn,349 Jak Oj ciec ma ży wot
sam w so bie, tak dał i Sy no wi, aby miał ży wot sam w so bie, nie że Oj ciec
dał ży cie Sy no wi ist nie ją ce mu już bez ży cia, lecz tak go bez cza su zro dził,
iż ży cie, któ re Oj ciec ro dząc dał Sy no wi, współ wiecz ne jest z ży ciem Oj ca,
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344 J 15,26.
k Zo bacz: Lom bard, Glos sa, na Ga 4,6 (PL 192,139 B). We dług Glos sa pseu do Pio tra 

z Po itiers do te go uryw ka, przy sło wach Jak Oj ciec Mistrz na mar gi ne sie umie ścił Uwa ga!
„Zapisz że mo wa jest ‘tak jak po cho dzi z Oj ca’, po nie waż ‘tak jak’ nie jest zna kiem do kład -
ne go po do bień stwa... I po dob nie na le ży poj mo wać co mó wi się (idzie za b): ‘Tak jak Ojciec’
itd, po nie waż nie ma po do bień stwa we wszyst kim, bo Oj ciec tak ma ży cie w so bie sa mym,
że od ni ko go, a nie tak dał Sy no wi, aby miał ży wot sam w so bie, że od ni ko go. Stąd Mistrz
tu na mar gi ne sie umie ścił: Uwa ga!” (b 39r; n 12a; p 51b). Sło wo to jed nak w bar dzo nie -
wie lu znaj du je my ko dek sach: Pa ryż, Bi blio te ka Na ro do wa, ła ciń ski 3025, 18d; 3033 (= O),
13b: ”Uwa ga po now nie” (rę ką ja kie goś glo sa to ra); Troy es, Bi blio te ka Miej ska, 304,14a:
„Uwa ga: nie tak cał kiem od Sy na jak od Oj ca, od któ re go głów nie” (dru gą rę ką).

345 De Tri ni ta te, księ ga XV, roz dział 27, n. 8 (PL 42,1095; CCL 50A,529n) przy ta cza jąc te
sło wa, któ re już po wie dział In Io an nem, trak tat 99, n. 8 (PL 35,1889n; CCL 36,587).

346 J 15,26.
347 J 7,16.
348 Au gu styn, ta mże, roz dział 26, n. 47 (PL 42,1094; CCL 50A,528).
349 J 5,26.



któ ry je dał, niech poj mie też, jak Oj ciec ma w so bie, że z nie go po cho dzi
Duch Świę ty, tak dał Sy no wi, by ta kże z nie go po cho dził ten sam Duch
Świę ty, a jed no i dru gie bez cza su. Tak więc po wie dzia ne jest, że ‘Duch
Świę ty od Oj ca po cho dzi’, by poj mo wa no: że ta kże po cho dzi od Sy na, Syn
ma od Oj ca. Lecz nie na le ży tam wy my ślać żad nych cza sów, któ re mia ły by
wcze śniej i póź niej, po nie waż tam w ogó le ich nie ma.

DYS TYNK CJA XIII l

Roz dział 1 (41).

Sko ro Duch Świę ty jest z sub stan cji Oj ca, dla cze go nie mó wi się,
że jest zro dzo ny, lub jest sy nem, a tyl ko że po cho dzi. Po po wy ższym
roz wa żyć na le ży, „na ile przez ta kich ja cy my je ste śmy, mo że być zro zu mia -
ne”, cho ciaż Duch Świę ty [122] po cho dzi od Oj ca i jest z sub stan cji Oj ca,
„dla cze go nie mó wi się, że jest zro dzo ny, lecz ra czej po cho dzi” i dla cze go
nie jest na zy wa ny sy nem. – Dla cze go zaś Duch Świę ty nie jest ani na zy wa -
ny, ani nie jest zro dzo ny, i dla te go nie jest sy nem, Au gu styn do wo dzi w XV
księ dze De Tri ni ta te tak mó wiąc:350 „Gdy by Duch Świę ty zwa ny był sy nem,
zwa ny był by sy nem obu, co jest jak naj bar dziej nie do rzecz ne. Ża den bo -
wiem syn nie jest dwóch, jak tyl ko oj ca i mat ki; niech zaś tak nie bę dzie,
by śmy cze goś ta kie go do my śla li się mię dzy Bo giem Oj cem i Bo giem
Synem!” „Jak naj bar dziej więc nie do rzecz nie 351 był by zwa ny sy nem oby -
dwu”, to jest Oj ca i Sy na; „oby dwu bo wiem sy nem był by zwa ny, gdy by obaj
go zro dzi li, na co wzdry ga ją się wszyst kie zdro we umy sły. Więc przez obu
nie zo stał zro dzo ny, lecz od obu po cho dzi, Duch obu.” Ty mi sło wa mi
ukazu je, dla cze go Duch Świę ty, cho ciaż jest z Oj ca, jed nak nie zwie się
zrodzo ny lub syn.

Roz dział 2 (42).

Sko ro nie mó wi się, że Duch jest zro dzo ny, dla cze go mó wi się, że
Syn po cho dzi. Sko ro zaś Duch Świę ty nie jest zwa ny zro dzo ny, lecz tyl ko
po cho dzą cy, zwy kło się py tać, dla cze go Syn nie jest zwa ny tyl ko zro dzo ny,
lecz ta kże po cho dzą cy, jak sam w Ewan ge lii Ja na mó wi:352 Ja bo wiem 
z Boga wy sze dłem i przy sze dłem na świat. Nie tyl ko więc Duch Świę ty
pocho dzi od Oj ca, lecz ta kże Syn. – Na co od po wia da my, że cho ciaż obaj
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l Roz dzia ły 1-3 zo bacz Sum ma sen ten tia rum, I,7 (PL 171,1079 B -D; 176,53 B -D); Roland,
Sen ten tiae, 31n.

350 Roz dział 27, n. 48 (PL 42,1095; CCL 50A,530), skąd i po przed nie „roz wa żyć na le ży”
czę ścio wo do słow nie Mistrz wy do był.

351 Au gu styn, ta mże, roz dział 26, n. 47 (PL 42,1095; CCL 50A.528n).
352 J 8,42: Ja bo wiem z Bo ga wy sze dłem i przy sze dłem; J 16,27-28: Ja od Bo ga wy sze -

dłem. Wy sze dłem od Oj ca, a przy sze dłem na świat.



po cho dzą od Oj ca, jed nak od mien nie. Bo „Duch Świę ty, jak mó wi Au gu -
styn w V księ dze De Tri ni ta te,353 po cho dzi od Oj ca nie ja ko zro dzo ny, lecz
ja ko da ny” lub dar; Syn zaś po cho dzi ro dząc się, wy szedł ja ko zro dzo ny.”
A przez to wy ja śnia się to jak mo że,354 mia no wi cie dla cze go Duch Świę ty
nie jest ta kże sy nem, cho ciaż i on od Oj ca wy cho dzi: dla te go mia no wi cie
nie jest zwa ny sy nem, po nie waż ani nie jest zro dzo ny jak Jed no ro dzo ny;
ani uczy nio ny, by przez ła skę Bo ga uro dził się do przy spo so bie nia 355 tak
jak my.”

Roz dział 3 (43).

1. Że nie umie my od ró żnić zro dze nia Sy na od po cho dze nia Du cha
Świę te go. Pó ki tu ży je my, nie umie my od ró żnić zro dze nia Sy na od po cho -
dze nia Du cha Świę te go.

[123] 2. Py ta nie Mak sy mi na. Stąd Au gu styn od po wia da jąc Mak sy mi -
no wi roz dra pu ją ce mu po wy ższe za gad nie nie, mia no wi cie py ta ją ce mu dla -
cze go Duch Świę ty nie jest na zy wa ny sy nem, cho ciaż jest z sub stan cji Oj ca,
tak mó wi:356 „Py tasz mnie, je że li z sub stan cji Oj ca jest Syn, z sub stan cji Ojca
jest też Duch Świę ty, dla cze go je den syn, a dru gi nie jest sy nem.”

3. Od po wiedź Au gu sty na. – Że Oj ciec jest źró dłem po cho dze nia
Du cha Świę te go. „Oto od po wia dam, czy poj miesz czy nie poj miesz: Z Ojca
jest Syn, z Oj ca jest Duch Świę ty, lecz ten jest zro dzo ny, tam ten po cho dzący;
dla te go ten jest Sy nem Oj ca, z któ re go jest zro dzo ny, tam ten zaś Du chem
obu, po nie waż od obu po cho dzi. Lecz dla te go, gdy o nim mo wa, rze cze:357

Od Oj ca po cho dzi, po nie waż źró dłem je go po cho dze nia jest Oj ciec, któ ry
ta kie go Sy na zro dził, a ro dząc dał mu, by ta kże od nie go Duch Świę ty po -
cho dził. Gdy by bo wiem nie po cho dził ta kże od nie go, nie po wie dział by
uczniom:358 We źmij cie Du cha Świę te go i dał go tchnąc, by oznaj mia jąc, że
ta kże od nie go po cho dzi, tchnąc uka zać otwar cie, co od dy cha jąc da wał
skry cie. Po nie waż więc gdy by ro dził się, ro dził by się nie tyl ko z Oj ca i nie
tyl ko z Sy na, lecz za iste z obu, bez wąt pie nia zwa ny był by sy nem obu. 
A przez to, że w ża den spo sób nie był by sy nem obu, nie trze ba by ło, by
rodził się z obu, jest więc Du chem obu, od obu po cho dząc.

4. Tu mó wi, że nie umie roz ró żnić tych dwoj ga. „Co zaś jest mię dzy
ro dzić się a po cho dzić, mó wiąc o tej naj zna ko mit szej na tu rze kto mo że wy -
ja śnić? Nie ka żde co po cho dzi ro dzi się; tak jak nie ka żde dwu no żne jest
czło wie kiem, cho ciaż ka żdy, kto jest czło wie kiem, jest dwu no żny. To wiem.
Nie umiem zaś od ró żnić te go zro dze nia od te go po cho dze nia, nie zdo łam,
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me rach 3-4.
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nie star czę. A przez to, że i to i tam to jest nie wy po wie dzia ne, jak Pro rok
mó wiąc o Sy nu rze cze:359 Ro dzaj je go kto wy po wie? Tak o Du chu Świę tym
jak naj bar dziej praw dzi wie mó wi się: Po cho dze nie je go kto wy po wie? Niech
więc nam wy star czy, że Syn nie jest od sa me go sie bie, lecz od te go z ko go
jest zro dzo ny; nie jest od sie bie sa me go Duch Świę ty, lecz od te go z ko go
po cho dzi, i że od obu po cho dzi, jak już wy ka za li śmy.”

5. O Duchu Świętym, w jaki sposób on jest z Boga, a jednak nie jest on
synem, ponieważ czyta się, że jest z Boga pochodząc a nie rodząc się, już
wyżej360 na ile wy da ło się roz pra wia li śmy.

[124] Roz dział 4m (44).

1. Czy Duch Świę ty po wi nien być zwa ny nie zro dzo ny. Te raz trze ba
roz wa żyć, sko ro Duch Świę ty nie jest zro dzo ny, czy po wi nien być zwa ny
nie zro dzo ny.

2. Na co od po wia da my, że Duch Świę ty nie po wi nien być zwa ny ani zro -
dzo ny ani nie zro dzo ny. Stąd Au gu styn Ad Oro sium mó wi:361 „Wia ra z pew -
no ścią okre śla, że Duch Świę ty nie jest ani zro dzo ny, ani nie zro dzo ny:
po nie waż gdy by śmy po wie dzie li ‘nie zro dzo ny’, wy da my się gło sić dwu
ojców; je że li zaś ‘zro dzo ny’ oska rżą nas, że wie rzy my w dwu sy nów.” – Jak
bo wiem sam Syn zwa ny jest zro dzo ny, tak i sam Oj ciec zwa ny jest nie zro -
dzo ny, dla te go że nie jest od ko goś in ne go. Stąd Au gu styn w XV księ dze
De Tri ni ta te rze cze:362 „Sam Oj ciec nie jest z in ne go; dla te go sam na zy wa
się nie zro dzo ny, wpraw dzie nie w Pi śmie Świę tym, lecz w zwy cza ju roz pra -
wia ją cych i o tak wiel kiej rze czy mo wę ja ką mo gą wy gła sza ją cych. Syn zaś
z Oj ca jest zro dzo ny, a Duch Świę ty z Oj ca głów nie, a wspól nie z obu po -
cho dzi. I dla te go cho ciaż nie mó wi my, że Duch Świę ty jest zro dzo ny, nie
śmie my jed nak zwać nie zro dzo nym, by w tej na zwie ktoś się nie do my ślał
al bo dwóch oj ców w tej Trój cy, al bo dwóch, któ rzy nie są z in ne go.” Ty mi
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359 Iz 53,8.
360 W roz dzia le 1-2. 
m Za gad nie nie za czerp nię te z Sum ma sen ten tia rum, I,7 (PL 171,1079 B; 176,53 B),

lecz od po wiedź ra czej z Abe lar da, The olo gia Scho la rium, I,6 (PL 178,987 D – 988 A), gdzie
też znaj du ją się sło wa Au gu sty na do Oro zju sza. Resz ta zaś z nie zna ne go źró dła. O tym roz -
dziale zo bacz: L. Ott, Unter su chun gen zur the olo gi schen Brie fli te ra tur der Frühscho la stik,
Münster, BGPT MA 34( 1937)314-322, gdzie po roz trzą śnię ciu sta no wi ska Pio tra Abe lar da
oraz bez imien ne go au to ra Sum ma sen ten tia rum, au tor wy kła da na ukę i źró dła Lom bar da.
Spo śród wszyst kich teo lo gów owe go okre su Mistrz był pierw szy, któ ry dzieł ko Hie ro ni ma,
a ra czej Sy agriu sza wy ko rzy stał; stąd mógł głę biej zba dać za gad nie nie i przed ło żyć ja śniej -
sze rozstrzy gnię cie. – Co do po glą du, któ ry Sy agriusz zwal cza, zo bacz: A. Or be, Do ctri na
tri ni ta ria del ano ni mo pri sci lia ni sta ‘de tri ni ta te fi dei ca tho li cae’, w Gre go ria num
49(1968)510-562.

361 Dia lo gus qu aestio num 64, za gad nie nie 2 (wśród dzieł Au gu sty na, PL 40,734).
362 Roz dział 26, n. 47 (PL 42,1095; CCL 50A,528n).



oto sło wa mi otwar cie wy ka zu je, że Duch Świę ty nie po wi nien być zwa ny
ani zro dzo ny ani nie zro dzo ny.

3. Że Hie ro nim na zy wa Du cha Świę te go nie zro dzo ny: co zda je się
prze ciw ne po wy ższe mu. Hie ro ni m363 jed nak w Re gu lae de fi ni tio num
con tra ha ere ti cos na zy wa Du cha Świę te go nie zro dzo ny, ty mi sło wa mi:
„Duch Świę ty nie jest Oj cem, lecz nie zro dzo ny i nie zro bio ny. Oj cem nie
jest, po nie waż Oj ca jest i w Oj cu jest. Z Oj ca ma po cho dze nie, a nie zro -
dze nie. Sy nem zaś nie jest, po nie waż nie jest zro dzo ny.” Oto ty mi sło wa mi
mó wi się, że Duch Świę ty jest nie zro dzo ny; co wy da je się sprze ci wiać powyż-
szym sło wom Au gu sty na.

4. Orze cze nie: twier dzi, że mó wi li we dług ró żnych za ło żeń. Lecz
by śmy tę po zor ną sprzecz ność cał kiem usu nę li, mó wi my że [125] Hie ro -
nim ina czej brał mia no nie zro dzo ny, a ina czej Au gu styn. Au gu styn bo wiem
poj mu je, że „nie zro dzo ny” jest ten lub to, co nie jest od in ne go i zgod nie
z tym o sa mym Oj cu się orze ka. Hie ro nim zaś „nie zro dzo ny” zwie niezro -
dzo ne go, a zgod nie z tym mo że to być po wie dzia ne o Du chu, sko ro Duch
Świę ty nie jest zro dzo ny.

5. Ze słów Hie ro ni ma wy ka zu je, w ja kim zna cze niu na zwał Du cha
Świę te go nie zro dzo ny. Że zaś Hie ro nim tak poj mo wał oka zu je się z je go
słów, któ ry mi po słu gu je się w tym trak ta cie 364 ro biąc ta kie roz ró żnie nie:
„Wszyst ko co jest, al bo jest nie zro dzo ne, al bo zro dzo ne, al bo zro bio ne.” –
Roz ró żnie nie to na le ży sta ran nie roz pa trzyć. – Jest więc co nie jest ani
zro dzo ne ani zro bio ne; i jest co jest zro dzo ne a nie jest zro bio ne; i jest co
ani zro dzo ne ani zro bio ne nie jest; i jest co jest zro bio ne a nie jest zro dzo -
ne; i jest co zro bio ne jest i zro dzo ne jest i od ro dzo ne jest; i jest co zro bio -
ne jest i zro dzo ne jest a nie jest od ro dzo ne. Te raz oznacz my by t po- 
szcze gól nych rze czy spo śród po wy ższych. Co więc nie jest ani zro dzo ne
ani zro bio ne, to jest Oj ciec; bo nie jest od ko goś. Co zaś jest zro dzo ne 
a nie zro bio ne, to jest Syn, któ ry od Oj ca jest zro dzo ny, nie zro bio ny. 
Co znów ani zro dzo ne ani zro bio ne nie jest, to jest Duch Świę ty, któ ry od
Oj ca po cho dzi. Co na wet zro bio ne jest a nie jest zro dzo ne, nie bo i zie mia
oraz in ne nie pod pa da ją ce pod zmy sły. Co zaś zro bio ne i zro dzo ne i od ro -
dzo ne jest, to jest czło wiek. Co zaś jest zro bio ne i jest zro dzo ne a nie jest
od ro dzo ne, to są zwie rzę ta.” Ty mi oto sło wy Hie ro nim uka zu je, że „nie -
zro dzo ny” poj mu je ja ko „nie uro dzo ny”. Ina czej bo wiem nie by ło by praw -
dzi we po wy ższe roz ró żnie nie, mia no wi cie: „Wszyst ko co jest, al bo jest
nie zro dzo ne, al bo zro dzo ne, al bo zro bio ne.” I w prze pro wa dze niu po wyż-
sze go roz ró żnie nia, w wy ra że niu „nie zro dzo ny” wszę dzie za kła da „nie 
naro dzo ny”.

Księga I148

363 Ra czej bi skup Sy agriusz, Re gu lae de fi ni tio num con tra ha ere ti cos pro la tae, n. 8 (wyd.:
K. Künstle, An ti pri scil lia na, Fre iburg 1905,152; PLS 3,136).

364 Mia no wi cie Sy agriusz, w Re gu lae de fi ni tio num, n. 1-2 (jak wy żej, 142; PL 17[1845]
512 B -C).



[126] DYS TYNK CJA XIV

Roz dział 1n (45).

1. Że po dwój ne jest po cho dze nie Du cha Świę te go. Prócz te go pilnie
trze ba za zna czyć, że dwo ja kie jest po cho dze nie Du cha Świę te go: mia no -
wi cie wiecz ne, któ re jest nie wy mow ne, któ rym od Oj ca i Sy na po cho dzi od
wiecz no ści; i cza so we, któ rym od Oj ca i Sy na po cho dzi na uświę ce nie stwo -
rze nia. I jak od wiecz no ści wspól nie i ra zem po cho dzi od Oj ca i Sy na, tak
i w cza sie wspól nie i ra zem po cho dzi od obu na stwo rze nie, nie osob no
od Oj ca na Sy na i od Sy na na stwo rze nie. Skąd Au gu styn w XV księ dze 
De Tri ni ta te mó wi:365 „Duch Świę ty nie po cho dzi z Oj ca na Sy na, a z Sy na
po cho dzi na uświę ce nie stwo rze nia, lecz od obu ra zem po cho dzi, cho ciaż
Sy no wi Oj ciec to dał, by tak jak zeń, tak ta kże z nie go po cho dził.”

2. O cza so wym po cho dze niu szcze gól nie mo wa. O cza so wym zaś
pocho dze niu Be da w ho mi lii pierw szej nie dzie li po Wnie bo wstą pie niu tak
mó wi:366 „Gdy ła ska Du cha da wa na jest lu dziom, za iste Duch po sy ła ny jest
przez Oj ca, po sy ła ny i od Sy na; po cho dzi od Oj ca, po cho dzi i od Sy na,
ponie waż to po cho dze nie jest i je go po sła niem.” Ty mi sło wy jaw nie uka-
zuje, że da ro wa nie ła ski Du cha Świę te go jest je go po cho dze niem lub posła -
niem. Lecz po nie waż da ro wa nie lub dar są tyl ko cza so we, wia do mo, że 
i to po cho dze nie czy po sła nie jest cza so we. – Na to też cza so we po cho dze -
nie Du cha wska zu je Au gu styn w XV księ dze De Tri ni ta te,367 mó wiąc w te
sło wa, że Duch Świę ty wy szedł od Chry stu sa gdy po [127] zmar twych wsta -
niu tchnął na uczniów: „Gdy po wstał Chry stus z mar twych i uka zał się
uczniom, tchnął i rzekł:368 We źmij cie Du cha Świę te go, by oka zać, że on
także od nie go po cho dzi. I on jest mo cą, któ ra z nie go wy cho dzi ła, jak
czyta się w Ewan ge lii,369 i uzdra wia ła wszyst kich.” I by uka zać, że to pocho -
dze nie Du cha Świę te go nie jest czymś in nym niż da ro wa niem lub da rem
sa me go Du cha, do dał:370 „Po zmar twych wsta niu Pan Je zus dwa ra zy dał
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n Do źró deł te go roz dzia łu jak rów nież Dys tynk cji 15 trze ba za li czyć pier wot ną re dak-
cję Glos sa Lom bar da na Rz 11,36, gdzie mo wa o cza so wym po cho dze niu Du cha Świę te go
(x 58d -59c; z 35d -36b). Tu jed nak Mistrz czę ścio wo za le ży od Abe lar da, The olo gia Scho la -
rium, II,17 (PL 178,1082 D), lub od Sum ma sen ten tia rum, I,6 (PL 171,1078 A; 176,52 A):
w obu bo wiem miej scach przy to czo ne są sło wa Be dy. – O tej i na stęp nych Dys tynk cjach
zobacz: J. Schupp, Die Gna den leh re des Pe trus Lom bar dus, Fre iburg im Bre is gau, 1932,216-
242; jak rów nież i J. Schne ider, Die Leh re vom Dre ie ini gen Gott..., 93-111.

365 Roz dział 27, n. 48 (PL 42,1095n; CCL 50A,530).
366 Ho mi lia rum Evan ge lio rum li bri duo, II, ho mi lia 10 (PL 94,182 A; wy da na ja ko ho mi lia

16 w CCL 122,290n).
367 Roz dział 26, n. 45 (CL 42,1093; CCL 50A,525).
368 J 20,22.
369 Łk 6,19.
370 Jak wy żej, n. 46 (PL 42,`1093; CCL 50A,525).



Ducha Świę te go: raz na zie mi, z mi ło ści bliź nie go; a po now nie z nie ba, 
z mi ło ści Bo ga”; „po nie waż przez ten Dar mi łość roz le wa się w ser cach
naszych,371 któ rą mi łu je my Bo ga i bliź nie go.

Roz dział 2o (46).

1. Że nie któ rzy mó wią, iż sam Duch Świę ty nie jest da wa ny, lecz
je go da ry. Są jed nak ta cy, któ rzy mó wią, że sam Bóg Duch Świę ty nie jest
da wa ny, lecz je go da ry, któ re nie są sa mym Du chem. I, jak po wia da ją,
mówi się, że Duch Świę ty jest da wa ny, gdy je go ła ska, któ rą jed nak nie
jest on sam, da wa na jest czło wie ko wi. I mó wią, że tak my ślał Be da w wy -
żej przy to czo nych sło wach,372 w któ rych po wia da, iż Duch Świę ty po cho -
dzi, gdy lu dziom da wa na jest je go ła ska, jak by nie sam był da wa ny, lecz
ła ska je go.

2. Że sam Duch Świę ty, któ ry jest Bo giem, da wa ny jest i po sy ła ny.
Lecz że da wa ny jest sam Duch Świę ty, któ ry jest Bo giem i trze cią oso bą w
Trój cy, otwar cie do wo dzi Au gu styn w XV księ dze De Tri ni ta te,373 tak
mówiąc: Nie po win ni śmy wąt pić, że ten sam Duch Świę ty zo stał da ny, gdy
Je zus tchnął, o któ rym wnet po wia da:374 Idź cie, chrzcij cie wszyst kie na ro -
dy w imię Oj ca i Sy na i Du cha Świę te go. Ten sam jest prze to, któ ry da ny
zo stał z nie ba w dniu Pięć dzie siąt ni cy.375 Ja kim więc spo so bem nie jest
Bogiem, kto da je Du cha Świę te go? Nad to jak wiel ki jest Bóg, któ ry da je
Boga?” Oto ty mi sło wa mi otwar cie mó wi, że sam Duch Świę ty, mia no wi cie
Bóg, da wa ny jest lu dziom od Oj ca i Sy na.

[128] 3. A że sam Duch Świę ty, któ ry jest Bo giem i trze cią oso bą w Trój -
cy, jest nam da wa ny i wla ny prze ni ka du sze, do wo dzi Am bro ży w pierw -
szej księ dze O Du chu Świę tym, mó wiąc:376 „Cho ciaż wie lu jest na zy wa nych
du cha mi:377 Czy nisz z anio łów two ich wia try, je den jed nak jest Duch
Boga. Te go więc jed ne go Du cha i Apo sto ło wie i Pro ro cy otrzy ma li; tak jak
i Na czy nie wy bra ne mó wi,378 że jed ne go Du cha pi li śmy, ja ko te go, któ ry
nie mo że być po dzie lo ny, lecz wle wa ny prze ni ka du sze i zmy sły, by le czyć
go rącz kę świa to we go pra gnie nia. Ten Duch Świę ty nie jest z sub stan cji
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371 Zo bacz Rz 5,5.
o We dług J. Schup pa (jak wy żej s. 218, no ta 11) być mo że prze ciw sta wio ny jest tu Abelard;

lecz nie wie my, czy tak jest. Zo bacz jed nak Abe lar da: Expo si tio in Epi sto lam ad Ro ma nos,
5 oraz: The olo gia Scho la rium, II,17 (PL 178,860 B, 1083 B); mo że ja śniej w Sen ten tiae Her -
man ni, roz dział 15 (PL 178,1717 D).

372 W roz dzia le 1, n. 2.
373 Roz dział 26, n. 46 (PL 42,1093; CCL 50A 525n).
374 Mt 28,10.
375 Zo bacz Dz 2,1-4.
376 Roz dział 4-5, nn. 60-62 (PL 16[1845]719 B -C; CSEL 79,40n).
377 Ps 103,4.
378 Zo bacz 1 Kor 12,13; o na czy niu wy bra nym zo bacz Dz 9,15.



ciele snych, ani z sub stan cji stwo rzeń nie wi dzial nych.” Ty mi sło wa mi
otwarcie mó wi, że sam Duch Świę ty, któ ry nie jest stwo rze niem, wle wa ny
jest w du sze na sze.

4, Rów nież w tym sa mym:379 „Wszel kie stwo rze nie jest zmien ne, lecz
Duch Świę ty nie zmien ny”. „Dla cze go zaś wa hał bym się mó wić,380 że da ny
jest i Duch Świę ty, sko ro na pi sa ne jest:381 Mi łość Bo ża roz la na jest w ser -
cach na szych przez Du cha Świę te go, któ ry nam zo stał da ny?” „Któ ry,382

cho ciaż z na tu ry jest nie przy stęp ny,383 z do bro ci swej jed nak mo że być
przez nas przy ję ty, uzu peł nia jąc wszyst ko mo cą, lecz w któ rym uczest ni czą
sa mi tyl ko spra wie dli wi, pro sty sub stan cją, bo ga ty mo ca mi, ka żde mu obec -
ny, wy dzie la ją cy po szcze gól ny m384 ze swe go, a wszę dzie ca ły.” „Nie ogra ni -
czo ny wię c385 i nie skoń czo ny Duch Świę ty, któ ry wlał spo so by my śle nia
roz dzie lo nych uczniów, któ re go nic nie mo że omy lić. Anio ło wie po sy ła ni
by li do nie wie lu, Duch zaś Świę ty wle wa ny był lu dom. Któż więc bę dzie
wąt pił, że Bo że jest to, co wle wa się ra zem wie lu a nie jest wi dzial ne?”
„Jeden jest Duch Świę ty,386 któ ry da ny jest wszyst kim Apo sto łom, cho ciaż
roz dzie lo nym.” I tu Am bro ży mó wi otwar cie, że Duch Świę ty, któ ry jest
pro stą sub stan cją, cho ciaż jest je den, da wa ny jest wie lu.

5. In ną też po wa gą to sa mo się umac nia, mia no wi cie że Duch Świę ty,
któ ry jest rów ny Sy no wi, da wa ny jest lu dziom, Mó wi bo wiem Au gu styn, 
De ver bis Apo sto li,387 tak: „Mi łość Bo ża roz la na jest w ser cach na szych
przez Du cha Świę te go, któ ry zo stał nam da ny.388 Przez ko go da ny? Przez
te go, któ ry dał da ry lu dziom.389 Ja kie da ry? Du cha Świę te go, któ ry da je
taki [129] dar, ja kim jest sam. Wiel kie jest je go mi ło sier dzie: da je dar równy
so bie, po nie waż je go da rem jest Duch Świę ty.”

6. Po wy ższy mi i wie lu in ny mi po wa ga mi otwar cie wy ka zu je się, że da -
wa ny nam jest Duch Świę ty, rów ny Oj cu i Sy no wi. Nie jest jed nak dla te go
mniej szy od Oj ca i Sy na; stąd Au gu styn w IV księ dze De Tri ni ta te mó wi:390

„Du cha Świę te go nie na le ży uwa żać za mniej sze go, po nie waż go i Oj ciec
po sy ła i Syn.”
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379 De Spi ri tu Sanc to, I, roz dział 5, n. 64 (PL 16,720 B; CSEL 79,42).
380 Ta mże, n. 66 (PL 16,721 A; CSEL 79,43).
381 Rz 5,5.
382 Jak wy żej, n. 72 (PL 16,722 A; CSEL 79,45).
383 1 Tm 6,16.
384 1 Kor 12,11.
385 Jak wy żej, roz dział 7, n. 82 (PL 16,724 B; CSEL 79,49n).
386 Ta mże, n. 81 (PL 16,724 A; CSEL 79,49).
387 Ser mo 128, roz dział 2, n. 4 (PL 38,715); do słow nie u Lom bar da, Glos sa na Rz 5,5 (PL

191,1381 B).
388 Rz 5,5.
389 Ef 4,8.
390 Roz dział 21, n. 32 (PL 42,910n; CCL 50,205).



Roz dział 3p (47).

1. Czy świę ci mę żo wie, prze ło że ni Ko ścio ła, da ją lub mo gą da wać
Du cha Świę te go. Tu py ta się, czy i świę ci mę żo wie da ją lub da wać mo gą
in nym Du cha Świę te go.

2. Naj pierw wy ka zu je tu, że da wa ny nie jest. Je że li in nym go da ją,
po nie waż je go da wa nie wy żej na zwa ne zo sta ło po cho dze niem, wy da je się,
że od nich po cho dzi lub po sy ła ny jest Duch Świę ty. Lecz Stwór ca od stwo -
rze nia nie po cho dzi, lub nie jest po sy ła ny; po zo sta je więc, że oni Du cha
Świę te go nie da ją i nie mo gą da wać. – Stąd Au gu styn w XV księ dze De Tri -
ni ta te:391 „Ża den z uczniów Chry stu sa nie da wał Du cha Świę te go. Ow szem,
mo dli li się, aby przy szedł na tych, któ rym wkła da li rę ce,392 a nie oni go
dawa li. Ten oby czaj w swo ich prze ło żo nych rów nież obec nie Ko ściół zacho -
wu je. Wresz cie i Szy mon Mag ofia ru jąc Apo sto łom pie nią dze nie po wie -
dział: Daj cie i mnie tę moc, abym da wał Du cha Świę te go, lecz po wia da:
ka żdy na któ re go rę ce po ło żę, otrzy mał Du cha Świę te go. Po nie waż i Pismo
nie po wie dzia ło: Wi dząc zaś Szy mon, że Apo sto ło wie da ją Du cha Świę tego,
lecz po wie dzia ło: A Szy mon wi dząc, że przez wkła da nie rąk Apo sto łów
był da wa ny Duch Świę ty.” Ty mi oto sło wy wy ka zu je Au gu styn, że ani
Aposto ło wie, ani in ni prze ło że ni Ko ścio ła nie da wa li, ani nie da ją Du cha
Świę te go.

3. Tu uczy, że nie mo gą da wać Du cha Świę te go. A co wię cej, że na -
wet nie mo gą dać, mó wi w tej sa mej księ dze,393 do da jąc: „O Chry stu sie
[130] na pi sa ne jest,394 że wziął od Oj ca obiet ni cę Du cha Świę te go i wy lał;
w czym uka za ne zo sta ły obie na tu ry, ludz ka mia no wi cie i Bo ska. Wziął
bowiem ja ko czło wiek, wy lał ja ko Bóg. My zaś przy jąć ten dar wpraw dzie
mo że my na nasz spo sób, wy lać go zaś na in nych nie mo że my, lecz by to
się sta ło, wzy wa my nad so bą Bo ga, któ ry to czy ni.” Ty mi sło wa mi wy raź nie
mó wi, że my nie mo że my Du cha  Świę te go na in nych wy le wać, to jest
innym da wać.

3.r Co wy da je się prze ciw ne. Lecz prze ciw ne te mu wy da je się, co o sobie
mó wi Apo stoł w Li ście do Ga la tów:395 Ten, któ ry wam da je Du cha i działa
wśród was cu da. Oto wy raź nie mó wi, że udzie lił Du cha. – Orze cze nie.
– Lecz na le ży ro zu mieć, że Apo stoł po wie dział to, nie dla te go, że ma władzę
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p Zo bacz A. M. Land graf, “Po te stas auc to ri ta tis, mi ni ste rii, excel len tiae” und der Streit
um die „Po te stas, qu am Chri stus po tu it da re se rvis et non de dit”, w Do gmen ge schich te der
Frühscho la stik III -1, Re gens burg 1954,169-185; do ty czy przede wszyst kim na uki księgi IV,
Dys tynk cji 5, roz dzia łu 2, któ ra ta kże tu jest wple cio na.

391 Roz dział 25, n. 46 (PL 42,1093; CCL 50A,526).
392 Zo bacz Dz 8,15.
393 Au gu styn, De Tri ni ta te, księ ga XV, roz dział 26, n. 46 (PL 42,1094; CCL 50A,527).
394 Zo bacz Dz 2,33: Wziąw szy obiet ni cę Du cha Świę te go od Oj ca, wy lał itd.
r Zo bacz Lom bar da: Glos sa na Ga 3,2, gdzie przy to czo ny jest Au gu styn; oraz 3,5, gdzie

wy ło żo na jest ró żni ca mię dzy wła dzą a po słu gą (PL 192,119 B, 120 C -D).
395 Ga 3,5.



i po wa gę da wa nia Du cha, lecz po nie waż miał po słu gę, w któ rej Duch
Święty da wa ny był przez Bo ga. Jak bo wiem mó wi Au gu styn o tym sa mym
uryw ku,396 wy kła da jąc to sło wo Apo sto ła, „Przez Apo sto ła gło szo na by ła im
wia ra, w któ rej gło sze niu zro zu mie li przyj ście i obec ność Du cha Świę te go,
tak jak w owym cza sie, w świe żo ści za pro sze nia do wia ry, ta kże w wi docz -
nych cu dach uka zy wa ła się obec ność Du cha Świę te go, co czy ta się w Dzie -
jach Apo stol skich.”397 Tu otwar cie wy ka zu je ja kim spo so bem Apo stoł da wał
im Du cha Świę te go, za iste nie zsy ła jąc go na nich, lecz gło sząc im wia rę
Chry stu sa; któ rą gdy oni przy ję li, uka zy wa ne by ło pew ny mi wi dzial ny mi
zna ka mi, że Duch Świę ty w nich jest. Nie lu dzie więc, jak kol wiek świę ci,
mo gą da wać Du cha Świę te go.

DYS TYNK CJA XV

Roz dział 1s (48).

1. Czy Duch Świę ty da je sa me go sie bie. Tu na le ży roz wa żyć, po nie -
waż Duch Świę ty da wa ny jest lu dziom przez Oj ca i Sy na, to jest, że on [131]
czso wo od obu po cho dzi lub jest po sy ła ny, czy ta kże przez sie bie sa me go
jest da wa ny. Je że li jest da wa ny przez sie bie, to po cho dzi i po sy ła ny jest 
od sie bie.

2.t Na to od po wia da my, że Duch Świę ty jest Bo giem i da rem czy li da wa -
nym: i dla te go i da je i jest da wa ny. Da je mia no wi cie ja ko Bóg, a da wa ny
jest ja ko dar. Sko ro zaś da ro wa nie czy da wa nie Du cha Świę te go jest dzia -
ła niem Bo ga, a dzia ła nie jest wspól ne i nie po dziel ne trzech osób, Duch
Świę ty da wa ny jest prze to nie tyl ko przez Oj ca i Sy na, lecz ta kże przez siebie
sa me go. – Stąd Au gu styn w XV księ dze De Tri ni ta te mó wi,398 że da je sa mego
sie bie: „Jak, rze cze, cia ło czło wie ka ni czym in nym nie jest niż czło wie kiem,
tak dar Du cha Świę te go ni czym in nym nie jest niż Du chem Świę tym. 
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396 In Epi sto lam ad Ga la tas, n. 20 (PL 35,2117n).
397 Zo bacz Dz 2,2-3.   
s Źró dło te go roz dzia łu znaj du je się w Glos sa sa me go Lom bar da na Rz 11,36, gdzie

czy ta się tak: „Py ta się zaś, czy mo żna mó wić, że Duch Świę ty po cho dzi, al bo po sy ła ny jest
przez sie bie, jak mó wi się, że po cho dzi i jest po sy ła ny przez Oj ca i Sy na, a mo żna po wie -
dzieć, że Syn przez sie bie lub przez Du cha Świę te go jest po sy ła ny i po cho dzi. Co wy da je
się, po nie waż to po cho dze nie i po sła nie zda je się cza so wym dzia ła niem Bo ga, a wszel kie
dzia ła nie Bo że wspól ne jest trzem oso bom” (x 58d; z 35d). Na stęp nie po pew nych po wagach
Au gu sty na, któ re tu ni żej są przy to czo ne, wnio sku je: „Z tych oto po wag wy da je się, iż trzeba
się zgo dzić, że Syn przez Oj ca i przez sie bie i przez Du cha Świę te go jest po sy ła ny, oraz że
Duch Świę ty nie tyl ko przez Oj ca i Sy na, lecz ta kże przez sie bie sa me go jest da wany” (x 50b;
z 36a).  

t Sło wa Au gu sty na znaj du ją się już w Glos sa na 1 Kor 12,11 (PL 191,1653 D – 1654 A,
gdzie mylnie wtrącona została pewna powaga De fide ad Petrum, która jest przytoczona niżej).

398 Roz dział 19, n. 36 (PL 42,1086; CCL 50A,513).



Na ty le więc jest da rem Bo ga, na ile da wa ny jest tym, któ rym jest da wa ny.
W so bie zaś jest Bo giem, cho ciaż ni ko mu nie jest da wa ny, po nie waż był
Bo giem współ wiecz nym Oj cu i Sy no wi, za nim ko muś zo stał da ny. I dla tego,
że in ni da ją, a on jest da wa ny, nie jest od nich mniej szy. Tak bo wiem dawany
jest ja ko dar Bo ga, że ta kże sa me go sie bie da je ja ko Bóg. Nie można bowiem
mó wić, że to nie jest w mo cy te go, o kim po wie dzia ne jest:399 Duch wio nie
do kąd chce. Oto otwar cie mó wi, że Duch Świę ty da je sa me go siebie.

3. Je że li bo wiem Duch Świę ty nie mo że da wać sie bie sa me go, a mo że da -
wać go Oj ciec i Syn, mo że więc Oj ciec i Syn, cze go nie mo że Duch Świę ty.
Rów nież je że li Oj ciec i Syn da ją Du cha Świę te go, a on nie da je, prze to Oj -
ciec i Syn czy nią coś, cze go nie czy ni Duch Świę ty; więc Duch Świę ty daje
sie bie sa me go. Je że li zaś sie bie sa me go da je, te dy i od sa me go sie bie pocho -
dzi i jest po sy ła ny. Bo cza so we po cho dze nie lub po sła nie Du cha Świę tego,
jest je go da wa niem, a ono jest dzia ła niem Bo ga. Po cho dzi więc Duch Święty
cza so wo od sie bie i po sy ła ny jest od sie bie, po nie waż da wa ny jest od sie bie.

4.u Nie dzi wi, je że li mó wi się, że Duch Świę ty jest po sy ła ny lub po -
cho dzi od sie bie, sko ro ta kże o Sy nu mó wi się, że jest od sie bie po -
sy ła ny. Nie dziw się, że Duch Świę ty, [132] mó wi się, po sy ła lub po cho dzi
od sie bie, bo i o Sy nu Au gu styn w II księ dze De Tri ni ta te,400 rze cze, iż nie
tyl ko od Oj ca zo stał po sła ny, lecz ta kże od sie bie sa me go i od Du cha Świę -
te go; py ta jąc ja kim spo so bem Syn lub Duch Świę ty jest po sła ny, sko ro obaj
ja ko Bóg są wszę dzie obec ni. – Je den i dru gi bo wiem, po wia da Au gu styn,
czy ta się, iż jest po sła ny. O Du chu Świę tym bo wiem czy ta się:401 Duch
Święty, któ re go Oj ciec po śle w imię mo je; a ta kże:402 Je śli odej dę, po ślę go
do was. A Syn o so bie mó wi:403 Wy sze dłem od Oj ca, a przy sze dłem na
świat. A Apo stoł po wia da:404 Ze słał Bóg Sy na swe go. – U Pro ro ka zaś na pi -
sa ne jest w oso bie Bo ga:405 Nie bo i zie mię ja na peł niam. Tak więc Bóg jest
wszę dzie; wszę dzie prze to jest Syn, wszę dzie ta kże jest Duch Świę ty. Tam
więc po sła ni zo sta li Syn i Duch Świę ty, gdzie by li.

Roz dział 2v (49).

Jak na le ży poj mo wać po sła nie ich obu. „Prze to na le ży za py tać, w jaki
spo sób poj mu je się po sła nie Sy na lub Du cha Świę te go. O sa mym tyl ko
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399 J 3,8.
u Zo bacz: Glos sa, na Ga 4,4 (PL 192,136 B) skąd nie któ re sło wa zo sta ły za czerp nię te.
400 Roz dział 5, n. 7 (PL 42,848n; CCL 50,88).
401 J 14,26.
402 J 16,7.
403 J 16,28.
404 Ga 4,4.
405 Jr 23,24.
v Sło wa Au gu sty na przy to czo ne są tu, jak wid nie ją w pierw szej re dak cji Glos sa na Rz

11,36 (x 59a; z 35d), a czę ścio wo w wy żej wspo mnia nej Glos sa na Ga 4,4.



Ojcu bo wiem, po wia da Au gu styn w ty mże dzie le,406 ni gdzie nie czy ta się,
że jest po sła ny”, lecz Syn i Duch Świę ty. – I naj pierw zo bacz my o Sy nu,
jakim spo so bem po sła ny. „Apo stoł rze cze:407 Ze słał Bóg Sy na swe go, uczy -
nio ne go z nie wia sty, gdzie wy star cza ją co wy ka zał, że tym sa mym jest Syn
po sła ny, co uczy nio ny z nie wia sty. Nie mógł więc być po sła ny od Oj ca bez
Du cha Świę te go, po nie waż ro zu mie się, że Oj ciec po słał go, gdy uczy nił 
z nie wia sty: cze go mia no wi cie nie do ko nał bez Du cha Świę te go.” Oto tu
mó wi, że Syn po sła ny jest przez Oj ca i Du cha Świę te go.

Roz dział 3 (50).

Po wa ga mi do wo dzi, że od Du cha Świę te go Syn zo stał po sła ny. I że
od Du cha Świę te go po sła ny zo stał, jak mó wi Au gu styn w ty mże dzie le,408

po twier dza się po wa ga mi. Sam Chry stus mó wi przez Iza ja sza:409 Te raz Pan
Bóg po słał mię i duch je go. O tym Am bro ży w II księ dze De [133] Spi ri tu
Sanc to tak mó wi:410 „Któż jest, kto mó wi: Po słał mię Bóg i duch je go, jak
tyl ko kto przy szedł od Oj ca by zba wić grzesz ni ków, to jest Chry stus? „Więc
i Oj ciec Sy na po słał i Duch.” – Ten sam w tym sa mym dzie le:411 „Da ny jest
od Oj ca, jak Iza jasz mó wi:412 Ma lucz ki na ro dził się nam i syn jest nam
dany. Da ny jest, śmiem rzec, i od Du cha, po nie waż i przez Du cha zo stał
po sła ny.” „Mó wi bo wie m413 Syn Bo ży:414 Duch Pań ski na de mną; dla te go
mnie po ma zał, abym opo wia dał ewan ge lię ubo gim, po słał mnie, abym
opo wia dał więź niom wy zwo le nie itd. Gdy to z księ gi Iza ja sza prze czy tał,
po wie dział w Ewan ge lii:415 Dziś speł ni ło się to Pi smo w uszach wa szych,
by za zna czyć, że o nim zo sta ło to po wie dzia ne.” „Do brze zaś po wie dział
Na de mną, po nie waż i na masz czo ny zo stał i po sła ny do gło sze nia ja ko syn
czło wie czy”; „bo 416 we dług Bó stwa  Duch nie jest nad Chry stu sem, lecz 
w Chry stu sie.” Oto ty mi sło wy Am bro ży wy ka zu je, że Syn jest po sła ny i dany
nie tyl ko od Oj ca, lecz ta kże od Du cha Świę te go.
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406 De Tri ni ta te, księ ga II, roz dział 5, n. 8 (PL 42.849; CCL 50,89), gdzie ta kże tekst bez -
po śred nio na stę pu ją cy.

407 Ga 4,4.
408 Ta mże (PL 42,849n).
409 Iz 48,16.
410 Ra czej w III księ dze, roz dział 1, nn. 7-8 (PL 16[1845]778 C; CSEL 79,152n).
411 Ta mże, roz dział 2, n. 9 (PL 16,779 A; CSEL 79,153{.
412 Iz 9,6.
413 Am bro ży, ta mże, roz dział 1, nn. 1-2 (PL 16,777 B; CSEL 79,150, gdzie i ury wek bez -

po śred nio na stęp ny.
414 Łk 4,18-19; zo bacz Iz 61,1. 
415 Łk 4,21.
416 Jak wy żej, n. 6 (PL 16,778 A; CSEL 79,151).



Roz dział 4 (51).

1. Że Syn da ny jest ta kże od sie bie sa me go. – Am bro ży. Po tem wy -
ka zu je, że da ny jest ta kże przez sie bie sa me go, tak mó wiąc w tej sa mej księ -
dze:417 „Po nie waż nie zo sta ło okre ślo ne przez Pro ro ka, od ko go da ny jest
Syn, wy ka zu je się, że da ny zo stał ła ską Trój cy, tak że rów nież sam Syn dał.”
Oto tu mó wi że Syn dał sie bie, po nie waż da ła go Trój ca. Je że li zaś Syn od
sie bie jest da ny, więc od sie bie jest po sła ny, od sie bie po cho dzi. I to za iste
jest praw dzi we i trze ba się zgo dzić, po nie waż je go po sła nie jest czyn no ścią
Bo żą.

2.x Że Syn jest po sła ny przez sie bie. A że przez sie bie jest po sy ła ny
Au gu styn do rzu ca w II księ dze De Tri ni ta te mó wiąc:418 „Mo że ktoś zmu si,
by śmy po wie dzie li, że ta kże od sie bie sa me go po sła ny jest Syn, po nie waż
po czę cie i po ród Ma ryi jest dzia ła niem Trój cy. Lecz, po wie ktoś, ja kim spo -
so bem Oj ciec go po słał, je że li sam sie bie po słał? Od po wia dam mu py ta jąc,
aby po wie dział w ja ki spo sób Oj ciec go uświę cił, je że li on sam uświę cił
siebie. Pan bo wiem i jed no i dru gie mó wi:419 Któ re go Oj ciec po świę cił 
i po słał na świat; a gdzie in dziej: A za [134] nich ja po świę cam sa me go
sie bie. Rów nież py tam, ja kim spo so bem Oj ciec go wy dał, je że li on sam
wydał sie bie. I jed no bo wiem i dru gie się czy ta.420 Wie rzę, od po wie, je że li
do brze my śli: po nie waż jed na jest wo la Oj ca i Sy na i nie roz dziel ne dzia -
łanie. Tak więc niech poj mu je, że to wcie le nie i na ro dze nie z Dzie wi cy, 
w któ rym Syn ro zu mie się po sła ny, do ko na ło się nie roz dziel nie jed nym 
i tym sa mym dzia ła niem Oj ca i Sy na, nie wy klu cza jąc stąd Du cha Świę te go.
Prze to od Oj ca i Sy na po sła ny jest te nże Syn, po nie waż od Oj ca i Sło wa
jego do ko na ło się, że zo stał po sła ny, to jest wcie lo ny uka zał się lu dziom.
Nie zo stał bo wiem po sła ny zmie nia jąc miej sce, po nie waż:421 Na świe cie
był. Dla te go Oj ciec nie wi dzial ny, ra zem z Sy nem ze so bą nie wi dzial nym,
czy niąc te goż Sy na wi dzial nym, mó wi się, że po słał go. Któ ry, gdy by stał
się tak wi dzial ny, że prze stał by z Oj cem być nie wi dzial ny, to jest gdy by nie -
wi dzial na sub stan cja Sło wa ob ró ci ła się i zmie ni ła w wi docz ne stwo rze nie,
tak poj mo wa no by, iż Syn zo stał po sła ny przez Oj ca, że był by tyl ko po sła -
ny, a nie rów nież z Oj cem po sy ła ją cy. Sko ro zaś po stać słu gi tak zo sta ła
przy ję ta, że nie zmien na po zo sta ła po stać Bo ża,422 ja sne jest, że przez
niewidzial nych Oj ca i Sy na uczy nio ne zo sta ło to, co oka za ło się w Sy nu, 
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417 Ta mże, roz dział 2, n. 9 (PL 16,779 B; CSEL 79,153).
x Po wa ga Au gu sty na umiesz czo na by ła już w pierw szej re dak cji Glos sa na Rz 11,36 

(x 59a -b; z 35d -36a).
418 Roz dział 5, n. 9 (PL 42,850n; CCL 50,90nn).
419 J 10,36 i 17,19.
420 W ory gi na le, Au gu styn przy ta cza za rów no Rz 8,32: Go za nas wszyst kich wy dał; jak

Ga 2,20: Któ ry mnie umi ło wał i wy dał sa me go sie bie za mnie.
421 J 1,10.
422 Flp 2,6-7: Któ ry bę dąc w po sta ci Bo żej... wy nisz czył sa me go sie bie, przy jąw szy po -

stać słu gi.



to jest od nie wi dzial ne go Oj ca z nie wi dzial nym Sy nem te nże sam Syn
widzialny zo stał po sła ny.”

3. Ogól nie zbie ra się, co z po wy ższych wy ni ka. Z po wy ższych 
wy raźnie oka zu je się, że Syn po sła ny jest od Oj ca i od Du cha Świę te go i od
sa me go sie bie oraz czym jest to po sła nie, mia no wi cie wcie le niem, to jest
że stał się czło wie kiem, przez co uka zał się wi dzial ny; jest to dzie ło wspól -
ne Oj ca i Sy na i Du cha Świę te go.

Roz dział 5y (52).

Py ta nie dla cze go mó wi: Sam od sie bie nie przy sze dłem. Lecz sprze -
ci wia się te mu: Je że li Syn od sie bie sa me go zo stał po sła ny, dla cze go więc
mó wi:423 Sam od sie bie nie przy sze dłem? – Roz wią za nie. Na to od po wiada
Au gu styn w II księ dze De Tri ni ta te mó wiąc,424 [135] że to zo sta ło po wie -
dzia ne „zgod nie z po sta cią słu gi, we dług któ rej nie spra wił, by był po słany”,
to jest nie do ko nał wcie le nia, lecz zgod nie z po sta cią Bo żą.

Roz dział 6 (53).

Czy Syn zo stał po sła ny raz, czy czę sto. Tu py ta się, czy raz tyl ko Syn
zo stał po sła ny, czy czę sto jest po sy ła ny. Je że li bo wiem po sła niem Sy na jest
tyl ko je go wcie le nie, po nie waż raz tyl ko zo stał wcie lo ny, wy da je się i raz
tyl ko po sła ny. A je że li czę sto jest po sy ła ny, jest i in ne je go po sła nie niż
wcie le nie. Lecz ja kie ono jest? Czy od wiecz ne zro dze nie ma być je go po -
sła niem zwa ne, czy też in ne go po sła nia szu kać na le ży?

Roz dział 7 (54).

Że Syn jest po sy ła ny, mó wi się dwo ma spo so ba mi. Od po wia da my
na to, że dwo ma spo so ba mi mó wi się, iż Syn jest po sy ła ny, prócz owe go
wiecz ne go zro dze nia, któ re jest nie wy mow ne, zgod nie z któ rym mógł by
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y Czę ścio wo w tej sa mej pier wot nej Glos sa (x 59b; z 36a). – Roz dział 6-7: W swym pier -
wot nym trak ta cie o po cho dze niu i po sła niu Sy na i Du cha Świę te go Lom bard nie do ty ka za -
gad nie nia o ich po dwój nym po sła niu cza so wym (o po sła niu Du cha Świę te go zo bacz ni żej,
Dys tynk cja 16, roz dział 1), lecz mó wi tyl ko o ich dwo ja kim po cho dze niu. Oto je go sło wa:
„Tym sa mym spo so bem na le ży mó wić o cza so wym po cho dze niu Sy na i o cza so wym po cho -
dze niu Du cha Świę te go, Cza so wym bo wiem po cho dze niem Sy na jest po sła nie, a cza so wym
po cho dze niem Du cha Świę te go jest da wanie. Wiecz ne zaś po cho dze nie Sy na jest nie wy -
mow nym zro dze niem, któ rym z sa me go Oj ca jest jed no ro dzo ny (x). Wiecz nym zaś po cho -
dze niem Du cha Świę te go jest, przez któ re nie wy mow nie po cho dzi od Oj ca i Sy na ja ko dar.
Obaj więc po cho dzą, lecz Syn na spo sób wiecz ne go zro dze nia, któ ry jed nak i cza so wo został
nam da ny. Duch Świę ty zaś, nie na spo sób zro dze nia, lecz na spo sób da ru lub da ro wa nego:
ja ko dar po cho dzi od wiecz nie; ja ko da ny lub da ro wa ny po cho dzi cza so wo” (x 59b; z 36a).
Po tem zaś po wa ga Au gu sty na (tu w roz dzia le 7) zo sta ła do da na na mar gi ne sach do te jże
re dak cji Glos sy. – Zo bacz ta kże Glos sa na Ga 4,4 (PL 192,136 A -C).

423 J 7,28; 8,42.
424 Roz dział 5, n. 9 (PL 42,851; CCL 50,92n).



ta kże być zwa ny po sła nym, jak zda je się nie któ rym; lecz le piej i praw dzi -
wiej zgod nie z nim zwie się zro dzo ny. Prócz nie go więc mó wi się dwo ma
spo so ba mi, że jest po sła ny, mia no wi cie al bo gdy wi dzial nie uka zał się świa -
tu przy bra ny cia łem, al bo gdy tak w du sze świę te się prze no si,425 by przez
nie był przyj mo wa ny i po zna wa ny. – Te dwa spo so by po sła nia Au gu styn
otwar cie wy ró żnia w IV księ dze De Tri ni ta te mó wiąc:426 „Nie przez to samo,
że z Oj ca jest zro dzo ny, Syn zwa ny jest po sła nym, lecz al bo dla te go, że uka -
zał te mu świa tu Sło wo, któ re sta ło się cia łem, skąd mó wi:427 Wy sze dłem od
Oj ca, a przy sze dłem na świat; al bo dla te go, że w cza sie poj mo wa ny jest
czy imś umy słem, jak po wie dzia ne [136] jest o Mą dro ści:428 Ze śli jże ją 
z świę tych nie bios two ich i ze sto li cy wiel ko ści two jej, aby ze mną by ła 
i ze mną pra co wa ła, to jest pra co wać mnie uczy ła. A wte dy po sy ła ny jest,
gdy przez ko goś jest po zna wa ny i poj mo wa ny, na ile po zna ny i po ję ty być
mo że, we dług zdol no ści, al bo dą żą cej do Bo ga, al bo do sko na łej w Bo gu
du szy ro zum nej.”

Roz dział 8 (55).

1. Że po sy ła ny jest we dług jed ne go raz, we dług dru gie go czę sto; 
i we dług jed ne go aby był czło wie kiem, a we dług dru gie go aby był 
z czło wie kiem. Oto dwa ró żne spo so by po sła nia Sy na: we dług jed ne go
raz tyl ko po sła ny zo stał Syn Bo ży. We dług dru gie go czę sto był po sy ła ny 
i co dzien nie jest po sy ła ny. Bo we dług jed ne go po sła ny zo stał, aby był czło -
wie kiem, co raz tyl ko się sta ło; we dług dru gie go zaś po sy ła ny jest, aby być
z czło wie kiem, któ rym to spo so bem co dzien nie po sy ła ny jest do  świę tych
i po sy ła ny był ta kże przed wcie le niem do wszyst kich  świę tych, któ rzy by li
przed tem, a ta kże do anio łów. – Stąd Au gu styn mó wiąc o Sy nu, to jest 
o Mą dro ści Oj ca w IV księ dze de Tri ni ta te, rze cze:429 „Ina czej Mą drość posy -
ła na jest, by by ła z czło wie kiem, ina czej po sła na zo sta ła, by by ła czło wie -
kiem. W du sze świę te się prze no si, przy ja ciół Bo żych i pro ro ków czy ni,430

jak też na peł nia świę tych Anio łów. Lecz gdy przy szła peł ność cza sów,431

po sła na zo sta ła nie by wy peł niać Anio łów, ani nie by Anio łem być, ani nie
by z ludź mi lub w lu dziach być, jak przed tem by ła w Oj cach i w Pro ro kach,
lecz by sa mo Sło wo sta ło się cia łem, to jest czło wie kiem.”

2. Że we dług jed ne go spo so bu mó wi się, iż jest po sła ny na świat,
we dług dru gie go nie. Prócz te go za zna czyć na le ży, że gdy dwo ma ty mi
spo so ba mi Syn jest po sy ła ny, we dług jed ne go mó wi się, że jest po sła ny na
świat, we dług dru gie go zaś nie. Zwie się bo wiem po sła ny na świat tym
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425 Mdr 7,27.
426 Roz dział 20, nn. 28 i 27 (PL 42,907; CCL 50,198, 197, 199).
427 J 16,28.
428 Mdr 9,10.
429 Roz dział 20, n. 27 (PL 42,907; CCL 50,197).
430 Mdr 7,27.
431 Ga 4,4.



sposo bem, któ rym wi dzial ny świa tu się uka zał. Stąd Au gu styn w tej sa mej
księ dze po wia da:432 „Gdy w cza sie poj mo wa ny jest czy imś umy słem, mó wi
się wpraw dzie, że jest po sła ny, lecz nie na ten świat. Bo nie uka zu je się
zmy sło wo, czy li zmy słom cie le snym nie jest obec ny. Bo i my na ile umysłem
poj mu je my coś wiecz ne go, nie je ste śmy na tym świe cie; i du chy wszyst kich
spra wie dli wych, ta kże ży ją cych w cie le, na ile poj mu ją spra wy Bo że, nie są
na tym świe cie.” Z po wy ższe go wy ni ka, że prócz nie wy mow ne go zro dze -
[137] nia Syn po sy ła ny jest dwo ma spo so ba mi, mia no wi cie gdy wi dzial nie
się uka zał, al bo nie wi dzial nie jest du chem przyj mo wa ny.

Roz dział 9 (56).

Dla cze go Oj ciec nie na zy wa się po sła ny, gdy przez ko goś jest po -
zna wa ny jak Syn. Tu py ta się, dla cze go Oj ciec nie na zy wa się po sła ny, 
gdy przez ko goś jest po zna wa ny w cza sie jak Syn. – Na co od po wia da my,
że w nim jest po wa ga za sa dy, on nie ma z ko go ist nie je, od nie go jest Syn
i Duch Świę ty. „Oj ciec bo wiem jest, jak mó wi Au gu styn w te jże księ dze,433

za sa dą ca łej Bo sko ści, lub je śli le piej się mó wi, Bó stwa”, po nie waż jest za -
sa dą Sy na i Du cha Świę te go. Bo, jak mó wi Au gu styn w tym sa mym dzie -
le,434 „Gdy by na wet ze chciał Bóg Oj ciec przez pod da ne stwo rze nie
wi dzial nie się uka zać, jak naj bar dziej nie do rzecz nie mó wio no by, że zo stał
po sła ny od Sy na, któ re go zro dził, al bo od Du cha Świę te go, któ ry z nie go
po cho dzi.” Sto sow nie zaś mó wi się, że po sła ny jest ten, kto uka zał się 
w cie le; na to miast że po słał ten, kto się w nim nie uka zał.

Roz dział 10z (57).

Nie któ rzy uwa ża li, że Syn i Duch by li mniej si od Oj ca, gdyż mó wi
się, że są po sła ni. Dla te go nie któ rzy błęd no wier cy są dzi li, iż sko ro Oj ciec
nie jest po sła ny, lecz Syn i Duch Świę ty, Oj ciec jest więk szy, a Syn i Duch
Świę ty mniej szy. – Co Au gu styn od rzu ca w IV księ dze De Tri ni ta te,435 sprze -
ci wia jąc się im: „Nie dla te go, rze cze, na le ży są dzić, że Syn jest mniej szy,
ponie waż po sła ny zo stał przez Oj ca; i nie dla te go mniej szy Duch Świę ty,
po nie waż i Oj ciec po słał go i Syn. Czy bo wiem z po wo du wi dzial ne go
stworze nia, czy ra czej dla za le ce nia za sa dy, nie dla nie rów no ści, lub nie -
jed nako wo ści, al bo nie po do bień stwa sub stan cji, poj mu je się to za war te 
w Pi smach”. Nie dla te go więc mó wi się, że Oj ciec po słał Sy na lub Du cha
Świę te go, że on jest więk szy, a oni mniej si, lecz naj bar dziej dla za le ce nia
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po wa gi za sa dy i po nie waż nie uka zał się w wi dzial nym stwo rze niu jak oni.
Oto wy ja śnio ne zo sta ło, co to jest po sła nie Sy na i ja ki mi spo so ba mi jest
po sy ła ny.

[138] DYS TYNK CJA XVI

Roz dział 1a (58).

1. O po sła niu Du cha Świę te go, któ re do ko nu je się dwo ma spo so -
ba mi, wi dzial nie i nie wi dzial nie. Te raz o Du chu Świę tym trze ba zo ba -
czyć, po za je go nie wy po wie dzia nym i wiecz nym po cho dze niem, któ rym
po cho dzi od Oj ca i Sy na, a nie od sa me go sie bie, co to jest je go po cho dzenie
cza so we, któ re zwa ne jest po sła niem al bo da ro waniem. – Na to mó wimy,
że jak Syn mó wi się, iż jest po sy ła ny dwo ma spo so ba mi: jed nym, w któ rym
uka zał się wi dzial nie, dru gim, w któ rym uj mo wa ny jest nie wi dzial nie przez
czy ste du sze, tak i Duch Świę ty, mó wi się, że dwo ma spo so ba mi jest po -
syła ny czy li da wa ny od Oj ca i Sy na i sie bie sa me go: jed nym wi dzial nie,
drugim nie wi dzial nie. Da ny zo stał bo wiem wi dzial ny, przez uka za nie
widzial ne go stwo rze nia, tak jak w dniu Pięć dzie siąt ni cy i in ny mi ra za mi;
oraz da wa ny jest co dzień nie wi dzial nie wni ka jąc w du sze wier nych.

2. Naj pierw o tym spo so bie po sła nia, któ ry do ko nu je się wi dzial -
nie. A naj pierw po wiedz my o tym spo so bie po sła nia, któ ry do ko nu je się
w po sta ci wi dzial nej. – O nim Au gu styn w II księ dze De Tri ni ta te tak
mówi:436 „Ła two jest po jąć o Du chu Świę tym, dla cze go mó wi się, że i on
jest po sła ny. Uczy nio na bo wiem zo sta ła w cza sie ja kaś po stać stwo rze nia,
w któ rej wi dzial nie uka zał się Duch Świę ty, czy to gdy na sa me go Pa na
zstąpił w cie le snej po sta ci go łę bi cy,437 czy gdy w dniu Pięć dzie siąt ni cy nagle
roz legł się z nie ba szum, jak by nad cho dzą ce go wi chru gwał tow ne go, i uka -
za ły się im roz dzie lo ne ję zy ki jak by ognia, któ ry usiadł na ka żdym z nich 
z osob na.438 To dzia ła nie wi dzial nie wy ra żo ne i przed ło żo ne oczom śmier -
tel nym, na zwa ne zo sta ło ze sła niem Du cha Świę te go: nie ja ko by uka za ła się
sa ma je go sub stan cja, przez któ rą i on jest nie wi dzial ny i nie zmien ny jak
Oj ciec i Syn, lecz by ser ca ludz kie po ru szo ne ze wnętrz ny mi spo strze że nia -
mi, zwró ci ły się od cza so we go uka za nia przy cho dzą ce go, do ukry tej wiecz -
no ści za wsze obec ne go.” Ty mi oto sło wy Au gu styn od kry wa ten spo sób
po sła nia, któ ry jest uka za ny wi dzial nie, choć jed nak sam Duch w swej na -
tu rze [139] nie jest wi dzia ny. On w tych stwo rze niach nie był bar dziej niż
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w in nych, lecz do cze goś in ne go. W nich bo wiem był, by przez nie, do ludzi
przy cho dzą ce, oka zy wał się obec ny w tych, do któ rych te stwo rze nia przy -
cho dzi ły. Bo Duch Świę ty nie przy cho dzi wte dy ru chem cza so wym, lub nie
zstę pu je na lu dzi, lecz cza so wym ru chem stwo rze nia ozna czo ne jest ducho -
we i nie wi dzial ne wla nie Du cha Świę te go. A bym po wie dział otwar ciej,
przez ten cie le śnie do ko na ny spo sób po sła nia Du cha Świę te go, uka za ne
jest du cho we i we wnętrz ne po sła nie Du cha Świę te go, czy li da ro wa nie, 
o któ rym bę dzie mo wa.

3. Sko ro Syn jest mniej szy od Oj ca, we dług stwo rzo nej po sta ci 
w któ rej się uka zał, dla cze go nie Duch Świę ty po dob nie. Lecz naj pierw
trze ba za py tać, sko ro Syn zwa ny jest mniej szy od Oj ca we dług po sła nia, 
w któ rym uka zał się w po sta ci stwo rzo nej, dla cze go i Duch Świę ty nie nazy -
wa się po dob nie mniej szy od Oj ca, sko ro w po sta ci stwo rzo nej się uka zał.

4. Do wo dzi o Sy nu. Bo o Sy nu, że jest mniej szy od Oj ca we dług po -
staci, w któ rej po sła ny się uka zał, otwar cie do wo dzi Au gu styn w IV księ -
dze De Tri ni ta te mó wiąc:439 „Ze słał Bóg Sy na swe go, uczy nio ne go 
z nie wia sty uczy nio ne go pod Pra wem:440 aż tak bar dzo ma łe go, że uczy -
nio ne go; i tak po sła ne go jak uczy nio ne go. Wy znaj my więc uczy nio ne go
mniej sze go, i o ty le mniej sze go na ile uczy nio ne go, a o ty le uczy nio ne go
na ile po sła ne go. Oto masz, że Syn na ile jest po sła ny, to jest uczy nio ny,
jest od Oj ca mniej szy.

5. Dla cze go nie tak o Du chu Świę tym. Dla cze go więc Duch Świę ty
nie jest zwa ny mniej szy od Oj ca, sko ro i on przy jął stwo rze nie w któ rym
się uka zał? Po nie waż Duch Świę ty ina czej przy jął stwo rze nie w któ rym się
uka zał, a ina czej Syn; Syn bo wiem przez zjed no cze nie, a Duch nie. Syn bo -
wiem przy jął czło wie ka tak, że stał się czło wie kiem; Duch zaś Świę ty nie
tak przy jął go łę bia, że stał się go łę biem. – Au gu styn w II księ dze De Tri ni -
ta te tak o tym mó wi:441 „Dla te go ni gdzie nie jest na pi sa ne, że Bóg Oj ciec
jest więk szy od Du cha Świę te go, al bo Duch Świę ty mniej szy od Oj ca, ponie -
waż nie tak zo sta ło przy ję te stwo rze nie w któ rym uka zy wał się Duch Świę -
ty, jak przy ję ty zo stał syn czło wie czy, w któ re go po sta ci uobec nio na by ła
oso ba sa me go Sło wa Bo ga: nie by mia ła Sło wo Bo ga, jak i in ni świę ci mę -
dr cy, lecz że by ła sa mym Sło wem. Czym in nym bo wiem jest Sło wo w cie -
le, czym in nym Sło wo Cia łem, to jest czym in nym jest Sło wo w czło wie ku,
czym in nym Sło wo -Czło wiek. „Cia ło” bo wiem uży te zo sta ło za miast „czło -
wiek” w tym co mó wi:442 Sło wo cia łem się sta ło. Prze to nie [140] tak przy -
ję te zo sta ło stwo rze nie, w któ rym uka zał się Duch Świę ty, jak przy ję te
zo sta ło owo cia ło i ludz ka po stać z Dzie wi cy Ma ryi. Bo nie tę go łę bi cę, lub
ten wiatr, lub ten ogień po bło go sła wił i po łą czył ze so bą w jed no ści oso by
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na wiecz ność.” – W po wy ższym otwar cie zo sta ło wy ka za ne, we dług cze go
Syn zwa ny jest mniej szy od Oj ca, i dla cze go mniej szy od Oj ca zwa ny jest
Syn, a nie Duch Świę ty.

Roz dział 2b (59).

1. Że Syn we dług te go, iż stał się czło wie kiem, nie tyl ko od Oj ca,
lecz od Du cha Świę te go, a ta kże od sie bie sa me go jest mniej szy.
Należy jed nak za zna czyć, iż Syn na ile stał się czło wie kiem, nie tyl ko od
Ojca, lecz Du cha Świę te go, a na wet od sa me go sie bie mniej szy jest zwa ny.

2. A że na wet od sa me go sie bie zwa ny jest mniej szy we dług po sta ci sługi,
do wo dzi Au gu styn, mó wiąc w pierw szej księ dze De Tri ni ta te:443 „Błą dzi li
lu dzie prze no sząc na je go sub stan cję, któ ra jest wiecz na, to co po wie dzia -
ne zo sta ło o Chry stu sie ja ko czło wie ku, jak to, co sam Pan po wie dział:444

Oj ciec więk szy jest niż ja, co Praw da mó wi z po wo du po sta ci słu gi; według
te go spo so bu Syn mniej szy jest na wet od sie bie sa me go. W ja ki bo wiem
spo sób nie stał się mniej szy na wet od sie bie sa me go ten, kto wy nisz czył
sa me go sie bie, przy jąw szy po stać słu gi? 445 Bo nie tak przy jął po stać słu gi,
by utra cił po stać Bo żą, w któ rej był rów ny Oj cu. W po sta ci prze to Bo żej
jed no ro dzo ny Oj ca rów ny jest Oj cu; w po sta ci słu gi na wet od sie bie jest
mniej szy. Słusz nie więc Pi smo mó wi jed no i dru gie, mia no wi cie iż Syn jest
rów ny Oj cu, i że Oj ciec jest więk szy od Sy na; tam to bo wiem ro zu mie się
ze wzglę du na po stać Bo żą, a to ze wzglę du na po stać słu gi.”

3. O tym sa mym w II księ dze De Tri ni ta te mó wi:446 „Syn Bo ga rów ny
Ojcu we dług po sta ci Bo żej, w któ rej ist nie je, a mniej szy od Oj ca we dług
po sta ci słu gi, któ rą przy jął, w któ rej nie tyl ko od Oj ca, lecz ta kże Du cha
Świę te go, a nie tyl ko to, lecz na wet od sa me go sie bie zo stał zna le zio ny
mniej szy.” „Z po wo du niej, jak te nże po wia da w księ dze Con tra Ma xi mi -
num,447 nie tyl ko od Oj ca, lecz ta kże [141] od sa me go sie bie i Du cha Świę -
te go stał się mniej szy, a ta kże:448 ma ło co umniej szo ny od Anio łów.” „Jest
więc Syn Bo ga, jak ten sam mó wi w pierw szej księ dze De Tri ni ta te,449 Bogu
Oj cu rów ny z na tu ry, z wy glą du mniej szy, to jest w po sta ci słu gi, któ rą
przyjął.” – Ty mi po wa ga mi otwar cie wy ka za no, że Syn we dług po sta ci sługi
jest mniej szy od Oj ca i sie bie sa me go i Du cha Świę te go.
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4. Hi la ry ina czej, mia no wi cie że Oj ciec jest więk szy, a jed nak Syn
nie mniej szy. Hi la ry zaś zda je się twier dzić,  że Oj ciec jest więk szy od Syna,
a jed nak Syn nie jest mniej szy od Oj ca. Oj ciec bo wiem zwie się więk szy 
z po wo du po wa gi, po nie waż w nim jest po wa ga zro dze nia, zgod nie z któ -
rą mó wi:450 Oj ciec więk szy jest niż ja; a Apo stoł:451 Da ro wał mu imię, które
jest nad wszel kie imię. Gdy więc mó wi: Oj ciec więk szy jest niż ja, to jest
jak by po wie dział: Da ro wał mi imię. „Je że li więc, Hi la ry w IX księ dze 
De Tri ni ta te mó wi:452 po wa gą da ro wu ją ce go Oj ciec więk szy jest, czy przez
wy zna nie da ro wi zny Syn jest mniej szy? Prze to da ro wu ją cy jest więk szy, lecz
mniej szy nie jest ten, ko mu da ro wa ne jest jed no ist nie nie. Mó wi bo wiem:453

Ja i Oj ciec jed no je ste śmy. Je że li nie jest to da ro wa ne Je zu so wi, by był
wyzna wa ny w chwa le Bo ga Oj ca,454 jest od Oj ca mniej szy; je że li zaś da ro -
wa ne jest mu ist nieć w tej chwa le, w któ rej jest Oj ciec, masz i w po wa dze
da ro wu ją ce go, że jest więk szy i w wy zna niu ob da ro wa ne go, że sta no wią
jed no. Więk szy prze to jest i za iste więk szy Oj ciec od Sy na, któ re mu da ro -
wu je tak wiel kie ist nie nie, jak sam jest wiel ki; któ re mu udzie la w sa kra -
men cie na ro dze nia, że jest ob ra zem nie zro dzo no ści, któ re go z sie bie 
w swej po sta ci ro dzi.” Usły sza łeś czy tel ni ku, co o tym mó wi Hi la ry, któ rego
sło wa, gdzie kol wiek spo tkasz, pil nie za pi suj i po bo żnie poj muj.

DYS TYNK CJA XVII

Roz dział 1c (60).

1. O po sła niu Du cha Świę te go, któ rym nie wi dzial nie jest po sy łany.
Te raz już przy stąp my do omó wie nia po sła nia Du cha Świę te go, któ rym nie -
wi dzial nie po sy ła ny jest do serc wier nych. Bo sam Duch Świę ty, któ ry jest
Bo giem i [142] trze cią oso bą Trój cy, jak wy żej zo sta ło wy ka za ne,455 od Ojca
i Sy na oraz od sie bie cza so wo po cho dzi, to zna czy jest po sy ła ny i da wa ny
wier nym. Lecz na le ży roz wa żyć co to jest za po sła nie czy li da wa nie, lub 
w ja ki spo sób się do ko nu je.

2. Naj pierw coś ko niecz ne go do te go do wo dze nia, mia no wi cie, że
Duch Świę ty jest mi ło ścią, któ rą mi łu je my Bo ga i bliź nie go. Aby zaś to
bar dziej zro zu mia le mo gło być uczo ne i peł niej uj rza ne, na le ży po prze dzić
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czymś bar dzo do te go po trzeb nym. Po wie dzia ne zo sta ło mia no wi cie wy -
żej,456 i świę ty mi po wa ga mi wy ka za ne, że Duch Świę ty jest mi ło ścią Ojca 
i Sy na, któ rą mi łu ją sie bie wza jem i nas. Do te go zaś na le ży do dać, że tenże
sam Duch Świę ty jest uko cha niem czy li mi ło ścią, któ rą my mi łu je my Bo ga
i bliź nie go; gdy ta mi łość tak w nas jest, że spra wia, iż mi łu je my Boga i bliź -
niego, wtedy mówi się, że Duch Święty został nam posłany i dany; a kto miłuje
sa mą mi łość, któ rą mi łu je bliź nie go, tym sa mym mi łu je Bo ga, ponie waż ta
mi łość jest Bo giem,457 to jest Du chem Świę tym.

3. Do wo dzi po wa ga mi, że tak jest. By w tak wiel kiej spra wie nie zda -
wa ło się, że coś na sze go wsą cza my, to co zo sta ło po wie dzia ne po twierdź -
my świę ty mi po wa ga mi. – O tym Au gu styn w VIII księ dze De Tri ni ta te
rze cze:458 „Kto bliź nie go mi łu je, wy ni ka stąd, że głów nie mi łu je swą mi łość.
Bóg zaś jest mi ło ścią;459 wy ni ka więc stąd, że głów nie mi łu je Bo ga.” – Tenże
w ty mże dzie le:460 „Bóg jest mi ło ścią, jak mó wi Jan apo stoł.461 Po co więc
idzie my i bie gnie my na wy ży ny nie bie skie i ni zi ny ziem skie szu ka jąc te go,
któ ry jest u nas, je że li my chce my być u nie go?” „Niech nikt nie mó wi: Nie
wiem co mi łu ję. Niech mi łu je bra ta, i mi łu je tę mi łość. Le piej bo wiem zna
mi łość, któ rą mi łu je, niż bra ta, któ re go mi łu je. Oto już mo że bar dziej
znane go mieć Bo ga niż bra ta, za iste bar dziej zna ne go, po nie waż bar dziej
obec ne go, po nie waż we wnętrz ne go, po nie waż pew niej sze go. Obej mij
Boga  – mi łość, a mi ło ścią obej mij Bo ga. Ta jest mi łość, któ ra wszyst kich
dobrych anio łów i wszyst kie słu gi Bo ga ze spa la wę złem świę to ści. Im więc
bar dziej je ste śmy świę ci, im bar dziej od na dę to ści py chy wol ni, tym peł -
niej si je ste śmy mi ło ści, a cze go je śli nie Bo ga peł ny jest, kto [143] peł ny
jest mi ło ści?” Ty mi sło wa mi do sta tecz nie do wo dzi Au gu styn, że sa ma
miłość, któ rą mi łu je my Bo ga lub bliź nie go, jest Bo giem.

4. Lecz jesz cze otwar ciej do da je w te jże księ dze mó wiąc:462 „Zau wa żmy
jak bar dzo Jan apo stoł za le ca mi łość brat nią. Po wia da:463 Kto mi łu je bra ta,
w świa tło ści miesz ka, a zgor sze nia w nim nie ma. Ja sne jest, że do sko na -
łość spra wie dli wo ści po ło żył w mi ło ści brat niej; bo ten, w kim nie ma zgor -
sze nia, za iste jest do sko na ły. A jed nak wi docz ne jest, że za mil czał mi łość
Bo ga, cze go ni gdy by nie uczy nił, jak tyl ko po nie waż w sa mej mi ło ści brat -
niej chce poj mo wać Bo ga. Otwar cie bo wiem w tym sa mym li ście, nie co

Księga I164

456 Dys tynk cja 10.
457 Zo bacz 1 J 4,8; 4,16: Bóg jest mi ło ścią, a kto miesz ka w mi ło ści, w Bo gu miesz ka, 

a Bóg w nim. – Wy pa da zaś za zna czyć, że Bi blia Au gu sty na czy ta: Deus di lec tio est, et qui
ma net in di lec tio ne...; zo bacz: Au gu styn, In pri mam Io an nis, trak tat 8, n. 14 (PL 35,2044);
tak też w 1 J 4,8: Deus di lec tio est, gdzie Wul ga ta: Deus cha ri tas est; patrz ta mże, trak tat 7,
n. 4 (PL 35,2031).

458 Roz dział 7, n. 10 (PL 42,957; CCL 50,285).
459 1 J 4,8; 4,16.
460 Ta mże.
461 1 J 4,8; 4,16.
462 Jak wy żej, roz dział 8, n. 12 (PL 42,958; CCL 50,287n).
463 1 J 2,10.



dalej tak mó wi:464 Naj mil si! Mi łuj my się wza jem, bo mi łość jest z Bo ga, 
i ka żdy, kto mi łu je, z Bo ga jest uro dzo ny i zna Bo ga. Kto nie mi łu je, nie
zna Bo ga, bo Bóg jest mi ło ścią. To złą cze nie wy star cza ją co otwar cie wy ja -
śnia, że ta sa ma mi łość brat nia, bo mi ło ścią brat nią jest ta, któ rą mi łu je my
się wza jem, nie tyl ko z Bo ga jest, lecz na wet Bo giem jest, gło szo ne jest tak
wiel ką po wa gą, mia no wi cie Ja na, Gdy więc z mi ło ści mi łu je my bra ta, z Boga
mi łu je my bra ta; i nie mo że być, by śmy te jże mi ło ści głów nie nie mi ło wa li
któ rą mi łu je my bra ta, po nie waż Bóg jest mi ło ścią.465 Ta kże:466 „Kto nie miłu je
bra ta, nie jest w mi ło ści; a kto nie jest w mi ło ści, nie jest w Bo gu, po nieważ
Bóg jest mi ło ścią.” Oto jak naj bar dziej otwar cie mó wi, że mi ło ścią brat nią
jest Bóg.

Roz dział 2 (61).

Że mi łość brat nia, cho ciaż jest Bo giem, nie jest Oj cem lub Sy nem,
lecz tyl ko Du chem Świę tym. Cho ciaż zaś mi łość brat nia jest Bo giem, nie
jest Oj cem, ani Sy nem, lecz tyl ko Du chem Świę tym, któ ry w Trój cy ści śle
zwa ny jest mi ło ścią.467 – Stąd Au gu styn w XV księ dze de Tri ni ta te:468 „Je żeli
w da rach Bo żych nic nie jest więk sze od mi ło ści i ża den dar Bo ga nie jest
więk szy niż Duch Świę ty, cóż bar dziej zgod ne z ro zu mem, niż że on jest
mi ło ścią, któ ra na zy wa się i Bo giem i z Bo ga?” „Tak bo wiem mó wi Jan:469

Mi łość jest z Bo ga; a tro chę da lej: Bóg jest mi ło ścią. Gdzie do wo dzi, że tę
mi łość na zwał Bo giem, o któ rej po wie dział z Bo ga. Bo giem więc z Bo ga
jest [144] mi łość”. – Rów nież w tym sa mym:470 „Jan chcąc otwar ciej o tym
mó wić. Rze cze: Po tym po zna je my, że w nim miesz ka my, a on w nas: 
że z Du cha Świę te go dał nam. Duch prze to Świę ty, z któ re go nam dał, spra -
wia, że miesz ka my w Bo gu, a on w nas; to zaś czy ni mi łość; on więc jest
Bo giem mi ło ścią: o nim więc mo wa, gdzie czy ta się:471 Bóg jest mi ło ścią”.
Z te go wi dać, że Duch Świę ty jest mi ło ścią.

Roz dział 3 (62).

Że „Bóg jest mi ło ścią” nie zo sta ło po wie dzia ne przy czy no wo, jak
to: „Ty je steś cier pli wo ścią mo ją i na dzie ją mo ją”. Lecz że by ktoś nie
mó wił, iż „Bóg jest mi ło ścią” zo sta ło po wie dzia ne dla wy ra że nia przy czy -
ny, dla te go mia no wi cie, że mi łość jest z Bo ga, a nie jest sa mym Bo giem,
jak mó wi się „Bóg na szą cier pli wo ścią i na dzie ją”, nie dla te go że on sam
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464 1 J 4,7-8.
465 1 J 4,8.
466 Jak wy żej (PL 42,958; CCL 50,288).
467 Di lec tio vel ca ri tas.
468 Roz dział 19, n. 37 (PL 42,1086; CCL 50A,513).
469 Au gu styn, ta mże, roz dział 17, n. 31 (PL 42,1082; CCL 50A,505); zo bacz 1 J 4,7-8.
470 Ta mże, roz dział 17, n. 31 (PL 42,1082; CCL 50A,506); zo bacz 1 J 4,13.
471 1 J 4,8.



jest ni mi, lecz po nie waż one są z nie go, prze ciw sta wia się Au gu styn wy ka -
zu jąc, że to nie jest po wie dzia ne przy czy no wo jak tam te, w XV księ dze 
De Tri ni ta te tak mó wiąc:472 „Nie mów my więc, że mi łość nie dla te go nazwa -
na zo sta ła Bo giem, po nie waż ta mi łość jest ja kąś sub stan cją, któ ra god na
jest imie nia Bo ga, lecz że jest da rem Bo ga, jak po wie dzia ne zo sta ło Bogu:473

Ty je steś cier pli wo ścią mo ją. Za iste nie dla te go zo sta ło po wie dzia ne, że
sub stan cja Bo ga jest na szą cier pli wo ścią, lecz po nie waż od nie go ją ma my;
stąd gdzie in dziej:474 Od nie go cier pli wość mo ja. To bo wiem zna cze nie
łatwo od pie ra mo wa sa mych Pism: ta kie sa mo jest bo wiem: Ty je steś cier -
pli wo ścią mo ją, ja kie jest:475 Ty Pa nie je steś na dzie ją mo ją oraz:476 Bóg
mój, mi ło sier dzie mo je i wie le po dob nych. Nie zo sta ło zaś po wie dzia ne:
Bo że, mi ło ści mo ja, al bo Ty je steś mi ło ścią mo ją, al bo Bóg mi ło ścią moją,
lecz tak zo sta ło po wie dzia ne:477 Bóg jest mi ło ścią, jak po wie dzia ne jest:478

Du chem jest Bóg. Je że li ktoś te go nie roz ró żnia, zro zu mia ne go od Pa na,
niech nie żą da wy ja śnie nia od nas, nie mo że my bo wiem nic wy raź niej
powie dzieć. Bóg więc jest mi ło ścią.” Z po wy ższe go wy ni ka, że Duch Święty
jest mi ło ścią, któ rą mi łu je my Bo ga i bliź nie go; stąd ła twiej nam jest wy kazać,
w ja ki spo sób Duch Świę ty jest nam po sy ła ny lub da wa ny.

[145] Roz dział 4d (63).

1. W ja ki spo sób Duch Świę ty jest nam po sy ła ny lub da wa ny. Wtedy
bo wiem mó wi się, że jest po sy ła ny lub da wa ny, gdy tak w nas jest, by spra -
wiał, że mi łu je my Bo ga i bliź nie go, przez co po zo sta je my w Bo gu, a Bóg 
w nas. – Stąd Au gu styn wska zu jąc ten spo sób po sła nia w XV księ dze 
De Tri ni ta te po wia da:479 „Bóg Duch Świę ty, któ ry z Bo ga po cho dzi, gdy
dawa ny jest czło wie ko wi, za pa la go do mi ło wa nia Bo ga i bliź nie go i sam
jest mi ło ścią. Bo czło wiek nie ma skąd mi ło wać Bo ga, jak tyl ko z Bo ga.”
Oto jak da wa ny lub po sy ła ny jest nam Duch Świę ty, zgod nie z czym na zy -
wa ny jest da rem.

2. Ja kim spo so bem Duch Świę ty jest da wa ny tu [wy raź niej] się
oznaj mia. Ten dar Au gu styn za le ca, wy kła da jąc otwar cie ja kim spo so bem
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472 Roz dział 17, nn. 27-28 (PL 42,1080; CCL 50A,502).
473 Ps 70,5.
474 Ps 61,6.
475 Ps 90,9.
476 Ps 58,18.
477 1 J 4,8; 4,18.
478 J 4,24.
d Zo bacz Glos sa na Rz 11,36 w star szej po sta ci: „...jak mi się wy da je mó wi się, iż Duch

Świę ty jest po sy ła ny, to jest da wa ny ko muś, gdy za czy na w nim być przez ła skę uspra wie -
dli wia ją cą, po pie ra ją cą, do sko na lą cą, gdzie jed nak już był przez isto tę, moc, obec ność.
Skoro bo wiem Duch Świę ty nie za czy na ist nieć, za czy na jed nak być w kimś tym spo so bem,
któ rym w nim przed tem nie był” (x 58d; z 35d).

479 Roz dział 17, n. 31 (PL 42,1082; CCL 50A,506).



jest da wa ny, w te jże księ dze:480 „Mi łość Bo ża, po wia da, roz la na jest w ser -
cach na szych, jak mó wi Apo stoł, przez Du cha Świę te go, któ ry nam zo stał
da ny.481 Nic nie jest zna ko mit sze od te go da ru Bo że go; on tyl ko jest, który
dzie li mię dzy sy na mi kró le stwa i sy na mi za tra ce nia. Da wa ne są przez Ducha
Świę te go i in ne dat ki, lecz bez mi ło ści nic nie po ma ga ją. Je że li więc tyl ko
nie zo sta nie ko muś udzie lo ny Duch Świę ty, by uczy nił go mi łu ją cym Bo ga
i bliź nie go, nie prze nie sie się z le wej na pra wą. Ani Duch Świę ty nie na zywa
się ści śle da rem, jak tyl ko z po wo du mi ło ści, któ rej kto nie ma, cho cia żby
mó wił wszyst ki mi ję zy ka mi, i miał pro roc two i wszel ką wie dzę i wszystką
wia rę, i roz dał wszyst kie ma jęt no ści swo je, i wy dał cia ło swo je tak, że by
go rzał, nic mu nie po mo że.482 Jak ogrom ne więc jest to do bro, bez któ rego
tak wiel kie do bra ni ko go do ży cia wiecz ne go nie do pro wa dza ją! Sa ma zaś
mi ło ść483 lub przy wią za nie,484 (bo są to dwie na zwy jed nej rze czy), pro wadzi
do kró le stwa. Mi łość więc, któ ra jest z Bo ga i Bo giem, ści śle jest Du chem
Świę tym, przez któ re go roz le wa ny jest w ser cach na szych Bóg  – mi łość,
przez któ rą za miesz ku je nas cała Trój ca. Prze to jak naj słusz niej Duch [146]
Święty, cho ciaż jest Bo giem, na zy wa ny jest ta kże da rem Bo żym.485 Jak należy
wła ści wie poj mo wać ten dar Bo ży, je śli nie ja ko mi łość, któ ra do pro wa dza
do Bo ga i bez któ rej ża den in ny dar Bo ży do Bo ga nie do pro wa dza?”

3. Zbie ra w ca łość po wy ższą po wa gę. Tu oto ja wi się, co wy żej zo stało
po wie dzia ne, mia no wi cie że mi łość jest Du chem Świę tym i da rem zna ko -
mit szym, i ja kim spo so bem ten dar, to jest Duch Świę ty, da wa ny jest nam,
mia no wi cie gdy jest ko muś udzie la ny, to znaczy tak ma w kimś ist nie nie, że
czy ni go mi ło śni kiem Bo ga i bliź nie go. Gdy to czy ni, mó wi się, że jest dawany
czy li po sy ła ny ko muś. A wte dy mó wi się, że on  po sia da właści wie Du cha
Świę te go. 

Roz dział 5 (64).

1. Czy na le ży przy znać, że Duch Świę ty po więk sza się w czło wie -
ku i bar dziej lub mniej jest po sia da ny lub da wa ny. Tu py ta się, je że li
Duch Świę ty jest mi ło ścią, gdy ona po więk sza się i zmniej sza w czło wie ku
i bar dziej lub mniej w ró żnych cza sach jest po sia da na, czy na le ży przy znać,
że Duch Świę ty po więk sza się lub zmniej sza w czło wie ku, lub mniej jest
da wa ny i po sia da ny, a więc zda je się zmien ny; Bóg zaś jest cał ko wi cie nie -
zmien ny; wy glą da więc, że al bo Duch Świę ty nie jest mi ło ścią, al bo mi łość
nie po więk sza się lub zmniej sza w czło wie ku.

2. Czy Duch Świę ty da wa ny jest ma ją ce mu i nie ma ją ce mu. Rów -
nież mi łość da wa na jest nie ma ją ce mu, aby miał i ma ją ce mu, aby peł niej
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480 Ta mże, roz dzia ły 17-18, nn. 31-32 (PL 42,1082n; CCL 50A,507 n).
481 Rz 5,5.
482 Zo bacz 1 Kor 13,1-3.
483 Di lec tio.
484 Ca ri tas.
485 Zo bacz Dz 8,20.



miał.486 Je że li więc Duch Świę ty jest mi ło ścią, i nie ma ją ce mu jest da wa ny
aby miał i ma ją ce mu aby peł niej miał. Lecz ja kim spo so bem da wa ny jest
nie ma ją ce mu, sko ro sam ja ko Bóg jest wszę dzie i ca ły we wszyst kich stwo -
rze niach? I ja kim spo so bem da wa ny lub po sia da ny jest peł niej bez zmia ny
sie bie?

3. Od po wiedź na pierw sze py ta nie. Na to od po wia da my tak, mó wiąc
że Duch Świę ty, czy li mi łość, jest cał kiem nie zmien ny i nie zwięk sza się 
w so bie ani nie zmniej sza i w so bie nie ma ani wię cej ani mniej, lecz w czło -
wie ku, lub ra czej czło wie ko wi, po więk sza się i zmniej sza, oraz wię cej lub
mniej jest da wa ny lub po sia da ny: jak mó wi się, że Bóg jest wy wy ższa ny 
i wznoszony w nas, który jednak w sobie ani się nie wywyższa, ani nie wznosi.
Stąd Pro rok:487 Przy stą pi czło wiek do głę bi ser ca, a Bóg wy wy ższo ny
będzie. O tym miejscu powaga mówi:488 „Bóg nie [147] w sobie, lecz w sercu
czło wie ka ro śnie.” Tak więc Duch Świę ty da wa ny jest czło wie ko wi, a da ny
jest wię cej da wa ny, to jest po więk sza się i jest wię cej lub mniej po sia da ny,
a jed nak jest nie zmien ny.

4. Od po wiedź na dru gie. Sko ro jest wszę dzie i ca ły w ka żdym stwo -
rze niu, jest jed nak wie lu, któ rzy go nie ma ją. Nie wszy scy bo wiem ma ją
Ducha Świę te go, w któ rych ist nie je: ina czej i stwo rze nia nie ro zum ne mia-
łyby Du cha Świę te go, cze go po bo żność wia ry nie do pusz cza.

5.e Po twier dza po wa gą obie od po wie dzi. By zaś pew niej sze by ło, co
po wie dzie li śmy, umac nia my po wa gą. Że Duch Świę ty wię cej i mniej jest
przyj mo wa ny i po więk sza się czło wie ko wi, i nie ma ją ce mu jest da wa ny, 
a ma ją ce mu by wię cej był po sia da ny, wy ka zu je Au gu styn mó wiąc Su per
Ioan nem:489 Wia do mo, że bez Du cha Świę te go nie mo że my mi ło wać
Chrystu sa i za cho wać je go przy ka zań, a mo że my to i czy ni my tym mniej,
im mniej go przyj mu je my; tym wię cej zaś, im wię cej go przyj mu je my. Dlate -
go nie na pró żno obie cy wa ny jest nie tyl ko nie ma ją ce mu, lecz ta kże ma ją -
ce mu: nie ma ją ce mu mia no wi cie aby miał, ma ją ce mu zaś by wię cej miał.
Gdy by bo wiem nie był po sia da ny przez jed ne go mniej, a przez dru gie go
wię cej, świę ty Eli ze usz nie po wie dział by świę te mu Elia szo wi: Pro szę, aby
się stał we mnie po dwój ny duch twój.”

6.f W Księ dze Kró lew skiej tak:490 Rzekł Eliasz do Eli ze usza: Żą daj, cze go
chcesz, abym ci uczy nił, pier wej nim bę dę wzię ty od cie bie. I rzekł Eli ze usz:
pro szę aby się stał we mnie po dwój ny duch twój. Co ta mże tak jest wy kła -
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486 Zo bacz J 10,10: Ja przy sze dłem, że by ży wot mia ły i ob fi ciej mia ły.
487 Ps 63,7-8.
488 Glos sa or di na ria o tym uryw ku (u Mi ko ła ja z Li ry, III,173 a), z Ka sjo do ra o tym urywku

(PL 70,441 C; CCL 97,559); zo bacz ta kże Glos sa Lom bar da o tym uryw ku (PL 191,578 B).
e Nu me ry 5 i 7: Sło wa Au gu sty na znaj du ją się już w Glos sa na Rz 12,3 (PL 191,1498 C -D).
489 Trak tat 74, n. 2 (PL 35,1828; CCL 36,513n). 
f Ten do da tek przy ję ty jest ja ko au ten tycz ny w Glos sa, przy pi sy wa nej nie gdyś Pio tro wi

z Poitiers, jednak nie jako stosowny, ponieważ „w nim Augustyn zdaje się otwarcie sprzeciwiać
objaśniającemu Księgę Królewską, który na końcu glosy dopisanej na marginesie po wydaniu



dane:491 „Eliasz wy bit nie sły nął du chem pro ro czym i dzia ła niem cu dów: po pro -
sił więc, by udzie lo na mu zo sta ła po dwój na ła ska, któ ra jak wi dział dzia ła ła 
w jego mi strzu; skąd wia do mo, że nie żą dał, by uczeń był po nad mi strzem.”492

7. „Chry stu so wi zaś,493 któ ry jest Sy nem Bo ga, Nie pod mia rą da ny jest
Duch.494 Bo nie bez ła ski Du cha Świę te go jest Po śred nik Bo ga i [148] ludzi,
czło wiek Chry stus.495 Że bo wiem jest jed no ro dzo nym Sy nem rów nym Ojcu,
nie jest z ła ski, lecz z na tu ry; że zaś do jed no ści oso by Jed no ro dzo ne go
przy ję ty zo stał czło wiek, jest z ła ski a nie z na tu ry. Po zo sta łym zaś da wa ny
jest we dług mia ry, a da ny jest do da wa ny, aż ka żde mu na spo sób je go do -
sko na ło ści do peł nio na zo sta nie wła sna mia ra.

8.g Oto masz wy raź nie, że Duch Świę ty wię cej lub mniej jest da wa ny lub
przyj mo wa ny, i da ny czło wie ko wi zwięk sza się, i da wa ny jest ma ją ce mu 
i nie ma ją ce mu, po nie waż Duch Świę ty jest mi ło ścią, któ ra jest da wa na nie
ma ją ce mu, a w ma ją cym zwięk sza się i po stę pu je; a na wet, bym praw dzi -
wiej i bar dziej ści śle mó wił, czło wiek w niej po stę pu je, a cza sem ustę pu je;
a wte dy mó wi się, że ona po stę pu je lub ustę pu je, ona jed nak w so bie nie
po stę pu je i nie ustę pu je, po nie waż jest Bo giem. Stąd Au gu styn w IX ho -
milii na List Ja na po wia da:496 „Niech ka żdy spraw dza sie bie, ile w nim postą -
pi ła mi łość, lub ra czej ile on w mi ło ści po stą pił; je że li bo wiem Bóg jest
mi ło ścią, nie po stę pu je, ani nie ustę pu je. Tak więc  mó wi się, że mi łość 
w to bie po stę pu je, po nie waż ty w niej po stę pu jesz.” Oto w ja ki spo sób
nale ży ro zu mieć, gdy mó wi się, że Duch Świę ty zwięk sza się w nas, że mia -
no wi cie my w nim po stę pu je my; tak i in ne te go ro dza ju.

Roz dział 6h (65).

1. Że nie któ rzy mó wią, iż Duch Świę ty nie jest mi ło ścią, któ rą mi -
łu je my Bo ga i bliź nie go. Wy żej zo sta ło po wie dzia ne,497 że Duch Świę ty
jest mi ło ścią Oj ca i Sy na, któ rą mi łu ją sie bie wza jem oraz nas,  i te nże sam
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księ gi mó wi w ten spo sób: ‘skąd wia do mo...’” (b 41r; n 13a; p 52c); zo bacz tekst: A. M. Land graf,
Drei Zwe ige der Pseu do Po itiers -Glos sa zu den Sen ten zen des Lom bar den, w: Re cher ches
de Théolo gie an cien ne et médie va le 9(1937)179.

490 4 Krl 2,9.
491 Glos sa or di na ria o tym uryw ku (u Mi ko ła ja z Li ry, II,162c).
492 Zo bacz Mt 10,24: Nie jest uczeń nad mi strza.
493 Au gu styn, jak wy żej, n. 3 (PL 35,1828; CCL 36,514).
494 J 3,34.
495 1 Tm 2,5.
g Z te go miej sca za czę ło się wiel kie mo rze za gad nień zwięk sza nia i zmniej sza nia mi łości,

któ ry mi ob fi to wa ła teo lo gia po Lom bar dzie, Zo bacz: A. M. Land graf, Unver lier bar ke it, Voll -
kom men he it, Ver meh rung und Ver min de rung der ca ri tas. W: Do gmen ge schich te I -2,136-203.

496 In I Io an nis, trak tat 9, n. 2 (PL 35,2045).
h Mo wa tu we dług wspo mnia ne go J. Schup pa, (Die Gna den leh re..., 235-238), ra czej 

o pew nym prze ci wień stwie ust nym niż pi sa nym: „Wy da je się, że obec nie roz wi ja się słowny
zwłasz cza spór na uko wy wo kół te go no we go uję cia mi ło ści, któ re go ślad znaj du je my w Sen -



jest mi ło ścią, któ ra roz le wa się w na szych ser cach do mi ło wa nia Bo ga i bliź -
nie go. Na jed no z tych zga dza ją się wszy scy ka to li cy, mia no wi cie iż Duch
[149] Świę ty jest mi ło ścią Oj ca i Sy na; że zaś te nże sam jest mi ło ścią, którą
my mi łu je my Bo ga i bliź nich, więk szość prze czy. Mó wią bo wiem: Je śli Duch
Świę ty jest mi ło ścią Oj ca i Sy na i na szą, prze to ta sa ma jest mi łość, któ rą
Bóg nas mi łu je i któ rą my je go mi łu je my. Po wa gi zaś Świę tych wy da ją się
te mu prze czyć.

2. Po wa gi, któ re zda ją się prze ma wiać za ni mi. Mó wi bo wiem Au gu -
styn w księ dze De Spi ri tu et lit te ra:498 „Skąd jest mi łość, je śli nie skąd i sama
wia ra, to jest od Du cha Świę te go? Nie by ło by jej bo wiem w nas, gdy by nie
zo sta ła roz la na w ser cach przez Du cha Świę te go.499 Mó wi się zaś, że w sercach
na szych roz le wa na jest mi łość Bo ża, nie któ rą on nas mi łu je, lecz przez którą
czy ni nas swo imi mi ło śni ka mi; jak mó wi się spra wie dli wość Bo ża, któ rej
da rem sta je my się spra wie dli wi, oraz zba wie nie Bo że, któ rym nas zba wia,
i wia ra Chry stu sa,500 któ rą nas czy ni wie rzą cych.” Wy da je się, że ty mi sło -
wa mi uka za na jest ró żni ca mię dzy mi ło ścią, któ rą mi łu je Bóg, a któ rą mi -
łu je my my. I jak na sza spra wie dli wość zwie się Bo ża, nie gdyż on jest nią
spra wie dli wy, lecz po nie waż nią nas spra wie dli wy mi czy ni, po dob nie i wiara
i zba wie nie, tak wy da je się na zy wa na mi łość Bo ża, któ ra w nas jest, nie gdyż
on nią mi łu je, lecz po nie waż spra wia, że my nią mi łu je my. – O tym ta kże
te nże Au gu styn w XV księ dze De Tri ni ta te mó wi:501 „Gdy Jan wspo mniał
mi łość Bo ga, nie któ rą my je go, lecz któ rą on umi ło wał nas i po słał Sy na
swe go ja ko ofia rę prze bła gal ną za grze chy na sze”502 itd. Oto i tu wy da je
się wy raź nie od ró żniać mi łość, któ rą my Bo ga mi łu je my od tej, któ rą on
mi łu je nas.

3. Do wo dząc wy cho dzi ze słów po wag. Je że li więc, mó wią, Duch Świę -
ty jest mi ło ścią, któ rą Bóg mi łu je i któ rą my mi łu je my, mi łość jest dwo ja ka,
co wię cej sta no wi dwie ró żne, co jest nie do rzecz ne i da le kie od praw dy. 
A więc nie jest mi ło ścią ta, któ rą my mi łu je my, lecz tyl ko któ rą Bóg mi łu je.

4. Od po wiedź na po wy ższe okre śla ją ca po wa gi. Od po wia da my na
to, tak okre śla jąc sło wa po wag: Mi łość Bo ga mó wi się, że jest roz le wa na 
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ten cjach Lom bar da” (235). Zo bacz jed nak A. M. Land graf, Ca ri tas und He ili ger Ge ist, w Dog-
men ge schich te I -1,228, o sprze ci wie Mi strza Odo na Kanc le rza (czy li Ur si cam pa); oraz słowa
Pre po zy ty na, ta mże, 231.

497 Dys tynk cja 10, roz dział 1 oraz tu wy żej roz dzia ły 1-3.
498 Roz dział 32, n. 56 (PL 44,237; CSEL 60,215); w Glos sa Lom bar da na Rz 8,15 (PL

191,1439 C).
499 Zo bacz Rz 5,5 Mi łość Bo ża roz la na jest w ser cach na szych przez Du cha Świę te go,

któ ry nam zo stał da ny.
500 Zo bacz 2 Kor 5,21: Aby śmy w nim sta li się spra wie dli wo ścią Bo żą; 2 P 1,1: Otrzy -

ma li skarb wia ry przez spra wie dli wość Bo ga; na stęp nie Ps 3,9: Pań skie jest wy ba wie nie;
Ps 68,30: Zba wie nie two je Bo że, wspo mo gło mnie; wresz cie Ga 2,16: Aby do stą pić uspra -
wie dli wie nia z wia ry Chry stu so wej.

501 Roz dział 17, n. 31 (PL 42,1082; CCL 50A,506).
502 Zo bacz 1 J 4,10.



w ser cach na szych, nie któ rą on nas mi łu je, lecz któ rą spra wia że my mi łu -
je my itd. Ty mi sło wa mi nie wy ró żnia się i nie przed sta wia [150] wy ró żnio -
nej mi ło ści, któ rą Bóg mi łu je, od tej któ rą my mi łu je my, lecz ra czej, sko ro
mi łość jest jed na i ta sa ma, i zwie się ona mi ło ścią Bo ga, oka zu je się, że 
z ró żnych przy czyn i za sad „mi ło ścią Bo ga” jest w Pi śmie Świę tym na zy wa -
na. Zwie się bo wiem „Mi ło ścią Bo żą”, al bo po nie waż nią Bóg mi łu je nas,
al bo po nie waż nas swy mi mi ło śni ka mi czy ni. – Okre śle nie pierw szej
powa gi. Gdy więc Apo stoł mó wi mi łość Bo ża roz la na jest w ser cach
naszych,503 nie mó wi o mi ło ści Bo ga, któ rą mi łu je nas, lecz któ rą spra wia,
że my mi łu je my: to zna czy mi łość nie jest tam na zy wa na „Bo ża” dla te go,
że Bóg nią nas mi łu je, lecz dla te go, że nią czy ni nas swo imi mi ło śni ka mi. 
I że z te go po wo du mo że być zwa na „mi ło ścią Bo żą”, po nie waż spra wia,
że my mi łu je my, oka zu je z po dob ne go spo so bu mó wie nia:504 „Jak na zy wa
się spra wie dli wość Bo ża, któ rą nas uspra wie dli wia, oraz zba wie nie Bo że,
któ rym nas zba wia, oraz wia ra Chry stu sa, któ rą nas czy ni wie rzą cych.” 
– Okre śle nie dru giej. Po dob nie wy kła da my i dru gą po wa gę. Gdzie mówi,
że wspo mi na się mi łość Bo żą, nie któ rą my je go, lecz któ rą on umi ło wał
nas: jak by mó wił: wspo mi na mi łość Bo ga, nie we dług te go, że my Bo ga
miłu je my, lecz we dług te go, że on nią mi łu je nas.

5. Za rzu ca ją coś in ne go. Jest, po wia da ją, coś in ne go, co bar dziej nęka.
Au gu styn bo wiem po wie dział wy żej,505 że mi łość jest od Du cha Świę te go,
od któ re go wia ra. Jak więc wia ra nie jest Du chem Świę tym od któ re go jest,
tak ani mi łość. Ja kim bo wiem spo so bem mi łość jest Du chem Świę tym, jeżeli
jest od nie go? Bo je że li jest od nie go i jest nim, prze to Duch od sie bie samego
jest. – Od po wiedź. Na to od po wia da my: Duch Świę ty wpraw dzie nie jest
od sie bie, lecz jed nak ta kże od sie bie sa me go jest nam da wa ny, jak wy żej
zo sta ło po wie dzia ne.506 Duch Świę ty da je bo wiem nam sa me go siebie; i w tym
zna cze niu po wie dzia ne jest, że mi łość jest od nie go, mia no wi cie w nas; a jed -
nak ona jest Du chem Świę tym. Wia ra zaś jest od Du cha Świę te go, a nie jest
Du chem Świę tym, po nie waż jest tyl ko da rem lub datkiem, a nie Bo giem
da ją cym.

6. Że in ne wpro wa dza ją uza sad nie nia i po wa gi na do wód te go sa -
me go. In ne też wpro wa dza ją uza sad nie nia, by to sa mo wy ka zać, mia nowicie
że mi łość nie jest Du chem Świę tym, po nie waż mi łość jest uczu ciem du cho -
wym i od ru chem du cha. Duch Świę ty zaś jest nie zmien ny i nie stwo rzo ny;
prze to nie jest mi ło ścią. – Że mi łość jest od ru chem lub uczu ciem ducha.
Że zaś mi łość jest uczu ciem i od ru chem du cha, po twier dza ją po wa ga mi.
Mó wi bo wiem Au gu styn [151] w III księ dze De do ctri na chri stia na:507
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503 Rz 5,5.
504 Au gu styn, jak wy żej, n. 2.
505 Au gu styn, jak wy żej na po cząt ku n. 2.
506 Dys tynk cja 15, roz dział 1.
507 Roz dział 10, n. 16 (PL 34,72; CSEL 80,89; CCL 32,87).



„Mi ło ścią na zy wam ruch du cha ku ra do wa niu się Bo giem dla nie go sa mego,
a so bą i bliź nim dla Bo ga.” Te nże sam w księ dze De mo ri bus Ec c le siae
catho li cae,508 oma wia jąc owo po wie dze nie Apo sto ła:509 Ani śmierć, ani
życie, nie zdo ła nas odłą czyć od mi ło ści Bo żej: „Rze czo na tu mi łość Bo ga,
po wia da, jest cno tą, któ ra sta no wi naj bar dziej pra wi dło we uczu cie na szego
du cha, ona łą czy nas z Bo giem”, nią go mi łu je my. Ty mi oto sło wa mi zo -
stało wy ra żo ne, że mi łość jest uczu ciem i po ru sze niem du cha, a przez 
to nie wy da je się być Du chem Świę tym.

7. Od po wiedź okre śla ją ca po wa gi. Na to od po wia da my, iż to tak
zosta ło wy ra żo ne: jak mó wi się, że Bóg jest na dzie ją na szą i cier pli wo ścią
na szą,510 po nie waż spra wia, że ufa my i zno si my, tak mi łość na zy wa się po -
ru sze niem czy li uczu ciem du cha, po nie waż przez nią duch po ru sza ny jest
i uczu la ny ku mi ło wa niu Bo ga. Nie dziw się zaś, je że li mi łość, po nie waż
jest Du chem Świę tym, zwa na jest po ru sze niem du cha, sko ro na wet w Księ -
dze Mą dro ści 511 mo wa jest o Du chu mą dro ści, któ ra do się ga od koń ca aż
do koń ca, że jest czy nem rą czym, pew nym, nie po ka la nym. Co nie dla tego
zo sta ło po wie dzia ne, że Mą drość jest czymś ru cho mym lub ja kimś czy nem,
lecz po nie waż swą nie wzru szo no ścią wszyst kie go do się ga: nie ru chem miej -
sco wym, lecz ja ko za wsze wszę dzie bę dą ca i ni gdzie nie trzy ma na w za -
mknię ciu. Tak więc mi łość na zy wa na jest po ru sze niem du cha: nie że sa ma
jest po ru sze niem lub uczu le niem lub mo cą du cha, lecz po nie waż przez
nią, jak by by ła cno tą, duch jest uczu la ny i po ru sza ny.

8.h Lecz je że li mi ło ścią jest Duch Świę ty, któ ry udzie la ka żde mu z osob -
na tak, jak chce, gdy przez nie go duch czło wie ka jest uczu la ny i po ru sza -
ny do wie rze nia, ufa nia i te go ro dza ju, tak jak do mi ło wa nia: dla cze go
mi łość nie jest na zy wa na po ru sze niem lub uczu le niem du cha do wie rzenia
i ufa nia, jak do mi ło wa nia? – Na to za iste mo żna od po wie dzieć, że in ne czyny
i ru chy cnót mi łość, to jest Duch Świę ty, dzia ła za po śred nic twem cnót,
któ rych są ak ta mi, jak akt wia ry, to jest wie rzyć, za po śred nic twem wia ry; 
i akt na dziei, to jest ufać, za po śred nic twem na dziei; przez wia rę bo wiem 
i na dzie ję wy ko nu je wy mie nio ne ak ty. Akt zaś mi ło ści przez sie bie tyl ko,
bez ja kiejś cno - [152] ty po śred nic twa wy ko nu je, to jest mi ło wać. Ina czej
prze to wy ko nu je ten akt, niż ak ty in nych cnót; dla te go o nim i o in nych
różnie mó wi Pi smo Świę te, któ re ten przy zna je szcze gól nie mi ło ści.
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508 Księ ga I, roz dział 11, n. 19 (PL 32,1319); już u Lom bar da, Glos sa na Rz 8,39 (PL
191,1454 A).

509 Rz 8,38-39.
510 Zo bacz Ps 70,5: Ty je steś cier pli wo ścią mo ją, Pa nie; Pa nie, na dzie jo mo ja.
511 Zo bacz Mdr 8,1; oraz 7,22.
h W wie lu ko dek sach opusz czo ny, jak za pi sa no w od czy tach wa rian to wych. Nie ma o tym

mo wy w Glos sa pseu do -Pio tra z Po itiers, gdzie po nu me rze 7 za raz prze cho dzi się do roz -
dzia łu dru gie go na stęp nej dys tynk cji. Mo żna do my ślać się, iż cho dzi tu o ja kiś do da tek przy -
łą czo ny przez Mi strza, gdy po raz dru gi wy kła dał, czy li czy tał Sen ten cje; zo bacz Re cher ches
de Théolo gie an cien ne et médie va le 2(1930)92; An to nia num 41(1966)474, no ta 2.



9. Jest więc mi łość praw dzi wie Du chem Świę tym. Stąd Au gu styn, oma -
wia jąc po wy ższą wy po wiedź Apo sto ła w tej sa mej księ dze,512 po wia da, że miłość
jest do brem, nad któ re nic lep sze go, a przez to oznaj mia, że jest ona Bogiem
mó wiąc: „Je że li żad na rzecz od je go mi ło ści nas nie od dzie la, cóż mo że być
od te go do bra nie tyl ko lep sze, ale i pew niej sze?” Oto mó wi, że nic nie jest
lep sze od mi ło ści. Mi łość więc jest Du chem Świę tym, któ ry jest Bo giem i
da rem Bo ga, czy li da nym. Któ ry roz dzie la wszyst kim wier nym da ry, a sam
nie jest dzie lo ny, lecz nie po dzie lo ny wszyst kim da wa ny. Stąd Au gu styn,513

gdzie Jan mó wi 514 że nie pod mia rą Chry stu so wi da wa ny jest Duch, po wia -
da: „In nym zaś roz dzie la ny jest, za iste nie sam Duch, lecz jego da ry.”

DYS TYNK CJA XVIIIi

Roz dział 1 (66).

Czy na le ży przy znać, że przez dar da wa ne są da ry. Tu py ta się, skoro
Duch Świę ty, przez któ re go roz dzie la ne są da ry, sam jest da rem, czy na leży
przy znać, że przez dar roz dzie la ne i da wa ne są da ry. – Na co od po wia damy,
że przez dar, któ rym jest Duch Świę ty, roz dzie la ne są wła sne ka żde mu, 
a je go spo łem ma ją wszy scy do brzy. Stąd Au gu styn w XV księ dze De Tri ni -
ta te mó wi:515 „Przez dar, któ rym jest Duch [153] Świę ty spo łem dla wszyst -
kich człon ków Chry stu sa, roz dzie la ne są licz ne da ry, ka żde mu z osob na
wła sne. Bo nie ka żdy z osob na ma wszyst kie, lecz ci te, tam ci in ne, cho ciaż
wszy scy ma ją sam dar, to jest Du cha Świę te go, przez któ re go wy dzie la ne
są da ry ka żde mu wła sne.” Otwar cie mó wi, że przez dar da wa ne są da ry.

Roz dział 2k (67).

1. Czy Duch Świę ty w tym sa mym zna cze niu zwa ny jest da rem i da-
nym czy li da ro wa nym. Pil nie prócz te go trze ba roz wa żyć, po nie waż Duch
Świę ty zwa ny jest da rem i da nym, czy w tym sa mym zna cze niu oba mia na
mu przy pa da ją.
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512 De mo ri bus Ec c le siae, I, roz dział 11, n. 18 (PL 32,1310); u Lom bar da, Glos sa na Rz
8,39 (PL 191,1453 D).

513 In Io an nem, trak tat 74, n. 3 (PL 35,1828; CSEL 36,514); zo bacz Glos sa Lom bar da na
Rz 12,3 (PL 191,1499 A).

514 J 3,34.
i U star szych scho la sty ków, któ rzy po Alek san drze Ha leń skim dzie lą tekst Lom bar da na

Dys tynk cje (mia no wi cie sam Alek san der, Hu go ze Świę te go Ka ra, pseu do -We ryk, bez i mien -
ny ko deks To di, Bi blio te ka Miej ska, 121), Dys tynk cja ta za czy na się od roz dzia łu 2 (67).
Idzie my zaś za now szy mi, któ rzy po Odo nie Ri gal dim, tu ją umiesz cza ją. Zo bacz: I. Bra dy,
The Di stinc tions..., w Fran cis. Stu dies 25(1965)108n.

515 Roz dział 19, n. 34 (PL 42,1084; CCL 50A,510).
k Zo bacz sło wa Lom bar da w pierw szej re dak cji Glos sa na Rz 11,36, już wspo mi na ne 

w przy pi sach do Dys tynk cji 15, roz dzia łów 6-7; zo bacz też: P. Abe lar da, The olo gia Scho la -
rium, II,15 (PL 178,1083 A -C); oraz Sum ma sen ten tia rum, I,6 (PL 171,1078 A; 176,52A).



2. Dla cze go wy da je się, że tak jest? Mo żna to mia no wi cie zo ba czyć.
Sko ro bo wiem tym sa mym jest Du cha Świę te go da wać i da ro wać, na tej
samej pod sta wie zda je się, że Duch Świę ty zwa ny jest da nym i da rem. 
To rów nież zda je się oznaj miać Au gu styn w XV księ dze O Trój cy, gdy
mówi:516 Duch Świę ty na ty le jest da rem Bo ga, na ile da ny jest tym, któ rym
jest da wa ny; w so bie zaś jest Bo giem, cho ciaż ni ko mu nie jest da wa ny.”
Oto otwar cie mó wi, że Duch Świę ty zwa ny jest da rem, po nie waż jest dawa -
ny. – Je że li zaś tyl ko stąd zwa ny jest da rem, po nie waż jest da wa ny, nie od
wiecz no ści był da rem, po nie waż da wa ny jest tyl ko w cza sie.

3. Od po wiedź: dla cze go Duch Świę ty zwa ny jest da ny lub da ro wa -
ny. Na to od po wia da my, że Duch Świę ty zwa ny jest da rem oraz da ny czy li
da ro wa ny; lecz da ny czy li da ro wa ny dla te go tyl ko jest na zy wa ny, po nie waż
jest da wa ny lub da ro wa ny, co ma tyl ko w cza sie.  – Tu dla cze go da rem.
Da rem zaś zwa ny jest nie tyl ko dla te go, że jest da wa ny, lecz z wła ści wo ści
któ rą miał od wiecz no ści; stąd i od wiecz no ści był da rem. Wiecz nie bo wiem
był da rem, nie po nie waż był da wa ny, lecz po nie waż po cho dzi od Oj ca 
i Syna. Stąd Au gu styn w IV księ dze De Tri ni ta te:517 „Jak być zro dzo nym jest
dla Sy na być od Oj ca, tak dla Du cha Świę te go być da rem Bo ga jest po cho -
dzić od Oj ca i od Sy na.” Tu otwar cie oka zu je się, że Duch Świę ty dla te go
jest da rem, że po cho dzi od Oj ca i Sy na, tak jak Syn dla te go jest od Oj ca, 
że zro dzo ny jest przez nie go.

4. Co to jest dla Sy na i Du cha Świę te go być od Oj ca. Nie tym sa mym
bo wiem jest dla Sy na i dla Du cha Świę te go: być od Oj ca, to zna czy nie dla
tej sa mej wła ści wo ści mó wi się, że Syn jest Oj ca, dla któ rej Duch Świę ty.
Bo mó wi się, że Syn jest od Oj ca, [154] po nie waż zro dzo ny jest przez
niego; Duch świę ty zaś mó wi się, że jest od Oj ca i od Sy na, po nie waż Duch
jest da rem Oj ca i Sy na, to jest po nie waż od obu po cho dzi.

5. Dla te go na zy wa się Duch Świę ty, że jest da rem, a dla te go da -
rem, że po cho dzi. Dla te go bo wiem na zy wa się Du chem, że jest da rem, 
a dla te go da rem, że po cho dzi. Stąd Au gu styn w V księ dze De Tri ni ta te
mówi:518 „Duch Świę ty, któ ry poj mo wa ny jest nie ja ko Trój ca lecz w Trój -
cy, w tym że wła ści wie na zy wa ny jest Du chem Świę tym, na zy wa ny jest
odnie sie nio wo sko ro od no si się i do Oj ca i do Sy na, po nie waż Duch Święty
jest du chem i Oj ca i Sy na. Lecz sa mo od nie sie nie nie ja wi się w tym imie -
niu, ja wi się zaś, gdy zwa ny jest da rem Bo ga: jest bo wiem da rem Oj ca 
i Syna, po nie waż od Oj ca i od Sy na po cho dzi.” Ty mi oto sło wa mi otwar cie
oka zu je się, że w tym sa mym od nie sie niu zwa ny jest Du chem Świę tym i da -
rem, da rem zaś po nie waż po cho dzi od Oj ca i Sy na. Wła ści wo ścią więc dzięki
któ rej zwa ny jest Du chem Świę tym lub da rem, jest sa mo po cho dze nie, 
o któ rym wraz z in ny mi po ni żej bę dzie my peł niej roz pra wia li.519
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516 Roz dział 19, n. 36 (PL 42,1086; CCL 50A,513).
517 Roz dział 20, n. 29 (PL 42,908; CCL 50,199).
518 Roz dział 11, n. 12 (PL 42,919; CCL 50,219).
519 W Dys tynk cji 26, roz dzia łach 6-7.



6. Au gu styn: że Duch Świę ty za wsze po cho dzi. Sko ro więc od wiecz -
no ści po cho dzi od obu i od wiecz no ści był da rem; prze to Duch Świę ty nie
dla te go tyl ko zwie się da rem, że jest da wa ny, bo był da rem ta kże za nim był
da wa ny. – Stąd Au gu styn w V księ dze De Tri ni ta te:520 „Zaw sze po cho dzi
Duch Świę ty, i nie od cza su, lecz od wiecz no ści po cho dzi; lecz po nie waż
tak po cho dził, by mógł być da ro wa ny, był już da rem, za nim za ist niał ktoś,
ko mu był by da ny. Ina czej bo wiem poj mo wa ny jest, gdy na zy wa ny jest
darem, a ina czej gdy na zy wa się da ro wa ny. Bo dar mo że ist nieć na wet
zanim zo sta nie da ny; da ro wa ny zaś w ża den spo sób nie mo że być zwa ny,
je że li nie jest da ny.” „Wiecz nie 521 prze to Duch Świę ty jest da rem, cza so wo
zaś da ro wa ny. „Ty mi sło wa mi otwar cie oka za no, że jak Duch Świę ty od
wiecz no ści po cho dzi, tak od wiecz no ści jest da rem: nie po nie waż da ro -
wany jest przez Oj ca Sy no wi, al bo przez Sy na Oj cu, lecz po nie waż od wiecz -
no ści po cho dzi zdol ny być da ro wa ny.

7. Py ta się, ko mu mo że być da ro wa ny [i ja kim spo so bem ina czej
mo że być da ro wa ny niż Syn]. Lecz py ta się, ko mu mo że być da ro wa ny,
czy Oj cu i Sy no wi, czy tyl ko nam, któ rzy jesz cze nie ist nie li śmy. Je że li zaś
nie mógł być da ny Oj cu i Sy no wi, lecz tyl ko nam, i dla te go był da rem,
ponie waż po cho dził mo gąc być tak da ny, wy da je się, że Syn na tej sa mej
za sa dzie za wsze był da rem: po nie waż od Oj ca po cho dzi od wiecz no ści,
mogąc nam być da ny w cza sie, bo i o Sy nu czy ta się, że [155] jest nam
dany.522 – Na co od po wia da my, że Duch Świę ty po cho dzi nam tyl ko mogąc
być da ny, nie Oj cu lub Sy no wi, tak jak i tyl ko nam da ny zo stał. A Syn praw -
dzi wie da ny jest nam i od wiecz no ści po cho dzi od Oj ca, nie tyl ko ja ko
mogą cy być da ny, lecz ja ko zro dzo ny, któ ry mógł by być i da ro wa ny. Po cho -
dzi więc ja ko zro dzo ny, któ ry mo że być da ro wa ny; lecz Duch Świę ty nie
po cho dzi ja ko zro dzo ny, lecz tyl ko ja ko dar. Da rem zaś za wsze był, nie tylko
po nie waż mo że być da ro wa ny, lecz po nie waż od obu po cho dzi i po nie waż
mógł być da ro wa ny. Stąd Au gu styn w V księ dze De Tri ni ta te:523 „Tym
samym, że Bóg miał go da ro wać, już był da rem, na wet za nim był da ny.” 
I dla te go mógł być da ro wa ny. Lecz ina czej mógł być da ro wa ny niż Syn, bo
i ina czej da wa ny i ina czej po cho dzi niż Syn. Po cho dze nie bo wiem Sy na jest
zro dze niem lub na ro dze niem; po cho dze nie zaś Du cha Świę te go na ro dze -
niem nie jest. Oba zaś są nie wy po wie dzia ne.

Roz dział 3 (68).

1. Że jak Syn ro dząc się otrzy mał nie tyl ko, że jest Sy nem, lecz ta -
kże isto tą, tak i Duch Świę ty po cho dząc otrzy mał nie tyl ko, że jest
da rem, lecz ta kże, że jest isto tą. Trze ba za zna czyć, że jak Syn ro dząc się
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520 Roz dział 15, n. 16 (PL 42,921n; CCL 50,224).
521 Ta mże, roz dział 16, n. 17 (PL 42,922; CCL 50,224).
522 Zo bacz Iz 9,6.
523 Roz dział 15, n. 16 (PL 42,921; CCL 50,224).



otrzy mał nie tyl ko, że jest Sy nem, lecz w ogó le że jest i jest sa mą sub stan -
cją, tak i Duch Świę ty po cho dząc od Oj ca i Sy na otrzy mał nie tyl ko, że jest
Du chem Świę tym lub da rem, lecz ta kże, że w ogó le jest i że jest sub stan -
cją. Cze go za iste nie otrzy mał z te go, co jest da ne, sko ro bo wiem nie da je
się jak tyl ko w cza sie; gdy by to miał dla te go, że da ne, otrzy mał by więc 
w cza sie, że ist nie je. – Stąd Au gu styn w V księ dze De Tri ni ta te:524 „Syn nie
tyl ko to ma ro dząc się, że jest Sy nem, lecz w ogó le że jest. Py ta się więc,
czy Duch Świę ty przez to, że jest da ny, ma nie tyl ko, że jest da rem, lecz że
w ogó le jest. Bo je że li nie ist nie je, jak tyl ko po nie waż jest da wa ny, to znaczy
je że li nie ma ist nie nia jak tyl ko dla te go że jest da wa ny, jak Syn ro dząc się
ma nie tyl ko, że jest Sy nem, co mó wi się re la tyw nie, lecz w ogó le że jest
samą sub stan cją, ja kim spo so bem już Duch Świę ty był sa mą sub stan cją,
sko ro nie wcze śniej był da wa ny niż za ist niał ko mu był by da ny?” Prze to nie
dla te go, że jest da ny lecz po cho dząc, ma że jest da rem i że jest isto tą; jak
Syn nie dla te go, że da ny jest, lecz ro dząc się otrzy mał nie tyl ko, że jest
Synem, lecz że jest isto tą. Stąd Au gu styn w XV księ dze De Tri ni ta te mówi:525

„Jak Sy no wi da je [156] isto tę bez po cząt ku cza so we go, bez zmien no ści na -
tu ry zro dze nie z Oj ca, tak Du cho wi Świę te mu da je isto tę bez ja kie goś czaso -
we go po cząt ku, bez ja kiejś zmien no ści na tu ry, po cho dze nie od obu.”

2. Zagadnienie: z powyższych wydaje się, że Syn nie tylko jest
Synem przez zrodzenie, lecz także Bogiem lub istotą, a Duch Święty
przez pochodzenie. Tu rodzi się pytanie: Jeżeli Syn rodząc się ma nie tylko,
że jest Synem lecz że jest istotą, a Duch Święty pochodząc nie tylko, że jest
darem lecz że jest istotą: przeto i Syn przez zrodzenie jest istotą i Duch Święty
przez pochodzenie jest istotą; podczas gdy gdzie indziej mówi się,526 że ani
Ojciec nie jest Ojcem ponieważ Bogiem, ani Syn dlatego Synem ponieważ
Bogiem, ani Duch  Święty dlatego darem ponieważ Bogiem, bo jak mówi
Augustyn w VII księdze O Trójcy,527 „tymi nazwami ukazywane są ich
odniesienia, nie istota”; stąd potem pełniej to omówimy.528 – Odpowiedź.
Krótko na to odpowiadając twierdzimy, że ani Syn przez zrodzenie nie jest
istotą, lecz tylko Synem; ani Duch Święty przez pochodzenie nie jest istotą,
lecz tylko darem; a jednak jeden i drugi, ten rodząc się, tamten pochodząc,
przyjął, że jest istotą. „Bo nie, jak mówi Hilary w V księdze De Trinitate,529

przez odcięcie, albo rozciągnięcie, albo wyprowadzenie z Boga jest Bóg, lecz
z mocy natury w tejże naturze przez zrodzenie samoistnieje” Syn, oraz z mocy
natury w tejże naturze przez pochodzenie samoistnieje Duch Święty.
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524 Ta mże.
525 Roz dział 26, n. 47 (PL 42,1094n; CCL 50A,528).
526 Tu, jak nam się wy da je, wska za ny zo stał ury wek Au gu sty na, De Tri ni ta te, księ ga VII,
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dzia le 1, n. 2.

527 Roz dział 2, n. 3 (PL 42,936; CCL 50,250).
528 W Dys tynk cjach 22-27.
529 Nu mer 37 (PL 10,154C – 155A).



3. Wy kła da sło wa Hi la re go. Mo żna to zro zu mieć tak: Z Oj ca, któ ry jest
mo cą nie zro dzo ną, tę sa mą na tu rę któ rą ma Syn zro dze niem, to jest ro dząc
się, Duch Świę ty ma po cho dze niem, to jest po cho dząc. – Wy kład po twier -
dza sło wa mi Hi la re go. Dla te go ten sam, mó wiąc otwar ciej, otwie ra to co
po wie dział, do da jąc:530 „Zro dze nie, rze cze, Bo ga nie mo że mieć na tu ry nie
tej, z któ rej po cho dzi: nie coś bo wiem in ne go niż Bóg ist nie je, co nie skąd -
inąd niż z Bo ga ist nie je.” W tych oto sło wach otwie ra się, w ja ki spo sób
nale ży poj mo wać owo:531 „Zro dze nie z Oj ca da je Sy no wi na tu rę, a po cho -
dze nie od obu da je isto tę Du cho wi Świę te mu”: nie po nie waż ten z isto ty
jest Sy nem, a tam ten z isto ty jest Du chem Świę tym, a raczej z wła ści wo ści
oso bo wej, lecz po nie waż i ten ro dząc się i tam ten po cho dząc ma tę sa mą 
i ca łą isto tę, któ ra jest w Oj cu. 

[157] Roz dział 4 (69).

1. Że Duch Świę ty zwa ny jest da rem i da ro wa nym zgod nie z obu
wspo mnia ny mi spo so ba mi po cho dze nia. Z wy żej po wie dzia ne go wi -
docz ne jest, że Duch Świę ty wiecz nie jest da rem, a cza so wo jest da ny lub
da ro wa ny. Z te go wy ni ka ta ró żni ca po dwój ne go po cho dze nia, o któ rym
wy żej mó wi li śmy.532 Bo zgod nie z jed nym po cho dze niem na zy wa się da ny
lub da ro wa ny, zgod nie z dru gim zaś na zy wa się da rem.

2. Zgod nie z tym, że jest da rem, od no si się do Oj ca i Sy na; zgod -
nie z tym że da ny, do te go, kto dał i do tych, któ rym dał. I zgod nie 
z tym, że wiecz nie jest da rem, od no si się do Oj ca i Sy na; zgod nie z tym zaś,
że zwie się dany lub darowany, odnosi się do tego, kto dał, i do tych, którym
jest dawany; i mówi się, że jest tego, kto daje i tamtych, którym jest dawany.
– Stąd Au gu styn w V księ dze De Tri ni ta te mó wi:533 „Co da ne jest od no si
się i do te go kto dał, i do tych któ rym dał. Prze to Duch Świę ty na zy wa ny
jest nie tyl ko Oj ca i Sy na, któ rzy da li, lecz ta kże nasz, któ rzy otrzy ma li śmy.
Duch więc i Bo ga jest, któ ry dał i nas, któ rzy otrzy ma li śmy.”

3. Że ina czej „nasz” zwie się Duch Świę ty, a ina czej duch na tu ral -
ny. On nie jest na szym du chem,534 któ rym je ste śmy: po nie waż ten duch
jest czło wie czy, któ ry w nim jest,535 cho ciaż przy ję li śmy i te go du cha, któ -
ry zwie się czło wie czy; lecz ina czej ten, a ina czej tam ten, na zy wa się „nasz”.
Czym in nym bo wiem jest, co otrzy ma li śmy, aby śmy ist nie li, a czym in nym
co otrzy ma li śmy, aby śmy by li świę ci.” – Że zaś Duch Świę ty na zy wa ny jest
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530 Ta mże (PL 10,155A).
531 Au gu styn, De Tri ni ta te, księ ga XV roz dział 26, n. 47 (PL 42,1094n; CCL 50A,528); zobacz

wy żej pod ko niec n. 1.
532 W Dys tynk cji 14, roz dzia le 1.
533 Roz dział 14, n. 15 (PL 42,921; CCL 50,222n); zo bacz Lom bard, Glos sa na 1 Kor 2,11

(PL 191,1551D – 1552A).
534 Au gu styn, ta mże.
535 Zo bacz 1 Kor 2,11.



nasz, do wo dzi Pi smo Świę te:536 „Na pi sa ne jest bo wiem o Ja nie, że przy szedł
w du chu Elia szo wym:537 oto tu na zwa ny jest du chem Elia sza, mia no wi cie
Duch Świę ty któ re go otrzy mał Eliasz. I do Mo jże sza rzekł Pan:538 Odej mę 
z du cha twe go i dam im, to jest dam im z Du cha Świę te go, któ re go już
tobie da łem”: oto i tu na zwa ny zo stał du chem Mo jże sza. Wi dać więc, że
Duch Świę ty zwa ny jest na szym du chem, mia no wi cie po nie waż nam da ny,
a da ny za iste po to, aby śmy by li świę ci; duch zaś stwo rzo ny po to jest dany,
aby śmy ist nie li.

[158] Roz dział 5 (70).

1. Czy Syn, sko ro jest nam da ny, mo że zwać się „nasz”, jak Duch
Świę ty. Tu py ta się, czy i Syn, sko ro jest nam da ny, na zy wa się, lub mo że
być zwa ny „nasz”. – Na to od po wia da my, że Syn zwie się na szym chle bem,
na szym Od ku pi cie lem i te go ro dza ju: lecz nie na zy wa się na szym Sy nem,
po nie waż Syn zwa ny jest tyl ko w od nie sie niu do te go kto zro dził; i dla te -
go nie mo że być zwa ny na szym Sy nem, lecz tyl ko Oj ca. W tym zaś, że na zy -
wa się da ny, od no si się i do te go, któ ry dał i do tych, któ rym jest da ny, jak
Duch Świę ty.

2. Że nie na zy wa się Duch Świę ty nasz, lecz Duch nasz. On też gdy
w Pi śmie Świę tym, jak zo sta ło po wie dzia ne,539 na zy wa się Duch nasz, al bo
Duch twój lub je go, jak po wie dzia ne jest o Mo jże szu i Elia szu, ni gdy jednak
w Pi śmie Świę tym nie spo ty ka się ta kie go po wie dze nia: Duch Świę ty nasz
lub twój al bo je go, lecz Duch nasz lub Duch twój al bo je go, po nie waż Duch
Świę ty dla te go zwa ny jest, że jest da rem, a jed no i dru gie mó wi się w od -
nie sie niu do Oj ca i Sy na, i to w od nie sie niu wiecz nym. Je że li jed nak kie -
dyś zwa ny jest da rem na szym, dar poj mu je się za miast da ro wa ne go lub
da ne go. Gdy zaś dar poj mu je się tym spo so bem, co Du cha Świę te go, zwany
jest da rem tyl ko Oj ca i Sy na, a nie czło wie ka. Tak i Syn pod tym mia nem nie
mo że być zwa ny nasz, by był na zy wa ny Sy nem na szym: tak jak i nie mówi
się Duch Świę ty nasz. A jed nak o Sy nu mó wi się „chleb nasz”, a o Du chu
„Duch nasz”: ten na szym chle bem, po nie waż nam da ny po krze pia nas; tamten
na szym Du chem, po nie waż na tchnio ny jest nam przez Oj ca i Sy na i w nas
wio nie do kąd chce.540 Stąd Au gu styn w V księ dze De Tri ni ta te po wia da:541

„Co z Oj ca zro dzo ne jest, do Oj ca tyl ko się od no si, gdy mó wi się Syn; i dla -
te go jest Sy nem Oj ca a nie na szym. Mó wi my jed nak też chle ba na sze go daj
nam,542 tak jak mó wi my Du cha na sze go.”
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536 Au gu styn, jak wy żej.
537 Zo bacz Łk 1,17
538 Lb 11,17.
539 Wy żej w roz dzia le 4, n. 3.
540 Zo bacz J 3,8; 1 Kor 12,11.
541 Roz dział 14, n. 15 (PL 42,921; CCL 50,222n).
542 Zo bacz Mt 6,11; Łk 11,3.



Roz dział 6 (71).

1. Czy Duch Świę ty od no si się do sie bie sa me go. Po tym wszyst kim
py ta się, czy Duch Świę ty od no si się do sa me go sie bie. To bo wiem wy da je
się mo żna udo wod nić z wy żej po wie dzia ne go: je że li bo wiem co jest da wa -
ne, od no si się do te go kto da je i [159] do te go ko mu jest da wa ne, a Duch
Świę ty jest da wa ny przez sa me go sie bie, jak zo sta ło po wie dzia ne,543 przeto
od no si się do sie bie sa me go.

2. Te go za gad nie nia tu się nie roz wią zu je, lecz od kła da do na stęp -
nych. Roz strzy gnię cie te go za gad nie nia od kła da my na póź niej, aż bę dziemy
mó wi li o tym, co orze ka się o Bo gu re la tyw nie w cza sie,544 w czym „da ne”
i „da ro wa ne” się za wie ra.

DYS TYNK CJA XIX

Roz dział 1l (72).

Tu o rów no ści trzech osób. Obec nie, gdy na mia rę na szych zdol no -
ści na kre śli li śmy współ wiecz ność trzech osób, po zo sta je po wie dzieć już
coś o ich rów no ści. Wia ra bo wiem ka to lic ka 545 gło si, że trzy oso by jak są
współ wiecz ne, tak i współ rów ne. Rów ny bo wiem we wszyst kim jest Syn
Oj cu, a Oj cu i Sy no wi Duch Świę ty. Po nie waż jak mó wi Au gu styn w księ -
dze De fi de ad Pe trum,546 krót ko wy ja śnia jąc jak poj mu je się rów ność,
po ucza: „Ża den z tych in ne go nie uprze dza wiecz no ścią, ani nie prze kra -
cza wiel ko ścią, ani nie prze wy ższa mo cą; po nie waż Oj ciec nie jest wcze -
śniej szy ani więk szy od Sy na i Du cha Świę te go, co do ty czy jed no ści na tu ry
Bo żej, ani Syn od Du cha Świę te go. Wiecz ne bo wiem i bez po cząt ku jest,
że Syn ist nie je z na tu ry Oj ca; oraz wiecz ne i bez po cząt ku jest, że Duch
Świę ty z na tu ry Oj ca i Sy na po cho dzi. Dla te go więc słusz nie wie rzy my, 
że trzej są jed nym i zwie my Bo giem, po nie waż cał ko wi cie jed na jest
wiecz ność, jed na nie zmie rzo ność, jed na z na tu ry Bo skość trzech osób.”
Oto Au gu styn krót ko za zna czył, na czym po le ga rów ność trzech osób,
mia no wi cie po nie waż in nej nie prze wy ższa, ani wiecz no ścią, ani wiel ko -
ścią, ani mo cą.
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543 W Dys tynk cji 15, roz dział 1.
544 Dys tynk cja 30, roz dział 2.
l Zo bacz star szą re dak cję Lom bar da, Glos sa na Rz 1,3, gdzie przy to czo ne jest de fi de ad

Pe trum (x 4c; z 3b).
545 Tak Sym bol Qu icu mque: „Wszyst kie trzy Oso by współ wiecz ne so bie są i współ równe”

(wśród dzieł Ata na ze go, PG 28,1583 A; DS n. 75).
546 Roz dział 1, n. 4 (dzie ło Ful gen cju sza, PL 65,674 A -B; CCL 91A,714).



[160] Roz dział 2 (73).

1. Że wiecz ność i wiel kość i moc są w Bo gu jed nym, cho ciaż  przy -
ta cza ne są ja ko ró żne. Cho ciaż wy li cza ne są one ja ko ró żne, w Bo gu jed -
nak są jed nym i tym sa mym, mia no wi cie isto tą Bo żą pro stą i nie zmien ną.

2. Że wiel kość jest isto tą Bo ga. Stąd Au gu styn w VII księ dze De Tri ni -
ta te:547 „Nie czym in nym wiel ki, czym in nym Bo giem jest, lecz tym wiel ki
czym Bo giem; po nie waż nie czym in nym jest mu być wiel kim, a czym innym
być Bo giem. Ta sa ma bo wiem jest je go wiel kość co moc i ta sa ma isto ta co
wiel kość.” Oj ciec więc i Syn ra zem jed ną isto tą i jed ną wiel ko ścią.

3.m Że mo cą Bo ga jest Bóg. Tak rów nież moc Bo ga jest isto tą Bo żą.
Stąd Au gu styn w VII księ dze Wy znań:548 „Wo lą i mo cą Bo ga, sam Bóg jest.”

4.n Że wiecz ność Bo ga jest Bo giem. Ta kże wiecz ność Bo ga jest isto tą
Bo żą. Au gu styn wy ka zu je to mó wiąc o uryw ku Psal mu:549 La ta two je z po -
ko le nia na po ko le nie, „Jest po ko le nie po ko leń, któ re nie mi ja, ze bra ne ze
wszyst kich po ko leń, czyli świę ci. W nim bę dą la ta Bo ga, któ re nie mi ja ją,
to jest wiecz ność Bo ga. Bo nie czym in nym są la ta Bo ga, a czym in nym on,
lecz la ta Bo ga są wiecz no ścią Bo ga; wiecz ność zaś jest sa mą sub stan cją
Boga, nie ma jąc nic zmien ne go.”

5. Nie wzru sze nie więc utrzy muj my, że jest jed nym i tym sa mym, to jest
isto tą Bo żą, wiecz ność Bo ga, moc, wiel kość; a jed nak Pi smo zwy kło te i tym
po dob ne przy ta czać ja ko ró żne. W tych więc sło wach Au gu styn krót ko ujął
rów ność trzech osób:550 „Po nie waż je den dru gie go nie prze wy ższa: ani
wiecz no ścią, ani wiel ko ścią, ani mo cą.”

6. Wy żej mó wił o wiecz no ści. Że zaś wiecz no ścią żad na z trzech osób
in nej nie prze wy ższa, wy żej wy ka za ne zo sta ło, gdzie do wie dzio no współ -
wiecz no ści trzech osób.

[161] Roz dział 3o (74).

1. Tu o wiel ko ści, że jej żad na oso ba nie prze kra cza. Te raz więc po -
zo sta je wy ka zać, że wiel ko ścią lub mo cą je den dru gie go nie prze kra cza;
naj pierw zo bacz my wiel kość.
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547 Roz dział 1, n. 1 (PL 42,933; CCL 50,245).
m Zo bacz: Abe lard The olo gia Scho la rium, II,10 (PL 178,1058D).
548 Roz dział 4, n. 6 (PL 32,736; CSEL 33,146).
n Piotr Lom bard, Glos sa na Ps 101,25 (PL 191,915 C -D).
549 Enar ra tio in Psal mum 101,25, ka za nie 2, nn. 10-12 (PL 37,1311 n; CCL 40,1444-1447),

czę ścio wo do słow nie, czę ścio wo co do zna cze nia; ca ły tekst ze sta wio ny z Glos sa or di na ria
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na ten ury wek (PL 191,915 C -D).

550 Jak wy żej.
o Czę ścio wo z Sum ma sen ten tia rum, I,8 (PL 171,1081 B; 176,55 A); stąd też nie któ re

co do zna cze nia w roz dzia le 4, n. 6; zo bacz: L. Ott, Die Tri nitätsleh re..., w Di vus Tho mas
(Fr.) 21(1943)166n.



2. Że jed na oso ba nie jest więk sza od in nej, ani czymś wię cej dwie
niż jed na. Ani trzy niż dwie lub jed na. Na le ży więc wie dzieć, że Oj ciec
nie jest więk szy od Sy na, ani Oj ciec i Syn więk szy od Du cha Świę te go; ani
czymś wię cej nie są dwie oso by ra zem niż jed na, ani trzy ra zem czymś
więcej niż dwie; i nie więk sza jest isto ta w trzech, niż w dwóch, ani 
w dwóch niż w jed nej, po nie waż ca ła jest w ka żdej z osob na.551 Dla te go
Jan Da ma sceń ski po wia da:552 „Wy zna je my, że ca ła na tu ra bó stwa jest dosko -
na ła w ka żdej ze swo ich hi po staz, to jest osób; ca ła w Oj cu, ca ła w Sy nu,
ca ła w Du chu Świę tym; dla te go do sko na ły Bóg Oj ciec, do sko na ły Bóg Syn,
do sko na ły Bóg Duch Świę ty.”

Roz dział 4 (75).

1. Ja kim spo so bem mó wi się, że Oj ciec jest w Sy nu, a Syn w Oj cu
i Duch Świę ty w obu, i ka żdy w ka żdym. I stąd jest, że mó wi się, iż Ojciec
jest w Sy nu, a Syn w Oj cu, i Duch Świę ty w obu, i ka żdy w ka żdym. Stąd
Au gu styn w księ dze De fi de ad Pe trum:553 „Dla na tu ral nej jed no ści ca ły
Ojciec w Sy nu i Du chu Świę tym jest, a ca ły Duch Świę ty jest w Oj cu i Sy nu.
Ża den z nich nie jest po za któ rymś z nich, z po wo du jed no ści bo skiej natu -
ry.” Oto tu nie co otwie ra, (bo przez czło wie ka nie mo że tak wiel ka ta jem -
ni ca być w peł ni otwar ta), w ja kim zna cze niu mó wi się, że ka żda z osób
ca ła jest w in nych.

2. Stąd ta kże Hi la ry głę biej to ba da jąc w III księ dze De Tri ni ta te
rze cze:554 „Wie lu spra wia nie ja sność mo wa Pa na, gdy rze cze:555 Ja je stem 
w Oj cu, a Oj ciec we mnie; i słusz nie. Na tu ra bo wiem umy słu [162] ludz -
kie go nie poj mu je zna cze nia te go po wie dze nia, ani żad ne go przy kładu nie
do star czy ludz kie po rów na nie do spraw Bo żych. Lecz co dla czło wie ka jest
nie po ję te, mo żli we jest dla Bo ga. Trze ba prze to po znać i po jąć, co to jest: Ja
je stem w Oj cu, a Oj ciec we mnie: je że li jed nak zdo ła my po jąć to tak, jak
jest. Że to, cze go na tu ra rze czy zda je się nie mo że przy jąć, to osią ga za sada
Bo żej praw dy.” „Że więc Oj ciec jest w Sy nu,556 a Syn w Oj cu, w obu jest do -
sko na ła peł nia bó stwa.” „Po nie waż peł nia bó stwa w Sy nu:557 co w Oj cu Jest,
to i w Sy nu jest; co w nie zro dzo nym, to w zro dzo nym. Je den od dru gie go,
i obaj jed no;” „ten mia no wi cie,558 któ ry jest nic nie ma ją cy, co nie by ło by
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551 Zo bacz Au gu styn, De Tri ni ta te, księ ga VI, roz dział 10, n. 12 (PL 42,932; CCL 50,
243).

552 De fi de or tho do xa, III, roz dział 6 (PG 94,1003 A -B); prze kład Bur gun dio na, roz dział
50, n. 2 (wy dał E. Buy ta ert, s. 187).

553 Roz dział 1, n. 4 (dzie ło Ful gen cju sza, PL 65,674 A; CCL 91A,714).
554 Nu mer 1 (PL 10,76 A -B).
555 J 14,10-11.
556 Hilary, De Trinitate, księga III, n. 23 (PL 10,92 A).
557 Ta mże, n. 4 (PL 10,77 C – 78 A).
558 Ta mże, n. 23 (PL 10,91 C).



ta kże w tym od ko go jest.” „Nie dwaj jed nym,559 lecz je den w dru gim,
ponie waż nie co in ne go w obu,” „aby by li jed no 560 obaj w na szej wie rze,
nie je den; i nie wy zna je my, że obaj są tym sa mym, al bo czymś in nym,
ponie waż na ro dze nie nie po zwa la na to, by Bóg na ro dzo ny z Bo ga był ten
sam, ani coś in ne go”. „Wy zna je my wię c561 tę sa mą w obu to żsa mość mo cy
i peł nię bó stwa, po nie waż Praw da mó wi:562 Ja je stem w Oj cu, a Oj ciec we
mnie. Syn bo wiem wszyst ko otrzy mał od Oj ca.” „Bo je że li otrzy mał część
te go, któ ry zro dził,563 prze to ża den nie jest do sko na ły: bra ku je bo wiem
temu skąd uby ło, a nie ma peł ni w tym, któ ry sta no wi część. Ża den więc
nie jest do sko na ły, je śli tra ci swą peł nię kto ro dzi, a nie osią ga ten któ ry
jest zro dzo ny.”

3. Wy znaj my więc, że Oj ciec jest w Sy nu, a Syn w Oj cu. Bóg w Bo gu, jak
te nże Hi la ry mó wi w VII księ dze De Tri ni ta te, nie przez po łą cze nie dwóch
zgod nych ro dza jów, ani przez za szcze pio ną na tu rę po jem niej szej sub -
stancji, lecz przez zjed no czo ną to żsa mość na tu ry, przez zro dze nie ży we go
z ży wej na tu ry: gdy rzecz nie ró żni się, gdy na tu ry Bo żej zro dze nie nie
zwyrad nia, gdy nie coś in ne go ro dzi się z Bo ga niż Bóg, gdy nic w nich 
nie jest nowe, nic obce, nic rozdzielne.” Oto tymi słowami, na ile nieudolność
ludz ka po zwa la, w ja kim zna cze niu Chry stus po wie dział, że jest w Oj cu 
a Oj ciec w nim.

[163] 4. W tym też zna cze niu poj mu je się, że Duch Świę ty jest w obu 
i ka żda oso ba w ka żdej, po nie waż mia no wi cie w ka żdej jest ta sa ma peł nia
bó stwa i zjed no czo na to żsa mość na tu ry. Bo na tu ra Bo ża nie jest więk sza 
w któ rejś z tych osób, lecz trzy te oso by są jed nej a nie ró żnej na tu ry. Dlate -
go mó wi się, że jed na jest w dru giej, jak zo sta ło po wie dzia ne.

5. Stąd Am bro ży,564 otwie ra jąc nam zna cze nie po wy ższych słów, mó wi
o Dru gim Li ście do Ko ryn tian: „Przez to poj mu je się, że Oj ciec jest w Sy nu
a Syn w Oj cu, po nie waż jed na jest ich sub stan cja: tam bo wiem jest jed ność,
gdzie nie ma żad nej ró żno ści.” – Oto trze ma świa dec twa mi wy bit nych
mężów, mia no wi cie Au gu sty na, Hi la re go oraz Am bro że go, zgod ny mi przez
prze ma wia ją ce w nich ob ja wie nie Du cha Świę te go, uka za ne zo sta ło pra -
gną cym po bo żnie wie rzyć, (jed nak jak by przez zwier cia dło i przez po do -
bień stwo),565 jak na le ży poj mo wać, gdy mó wi się, że Oj ciec jest w Sy nu, lub
Syn w Oj cu, lub Duch Świę ty w obu.
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559 Ta mże, n. 4 (PL 10,78 A).
560 Ta mże, księ ga I, n. 17 (PL 10,37 C).
561 Ta mże, księ ga III, n. 23 (PL 10,92 A).
562 J 14,10-11.
563 Hilary, De Trinitate, księ ga III, n. 8 (PL 10,80 A -B).
564 To zna czy Am bro zja ster, na 2 Kor 5,19: W Chry stu sie bo wiem Bóg po jed nał świat ze

so bą (wśród dzieł Am bro że go, PL 17[1845]397 D; CSEL 81-II,237); ca łość w Glos sa Lom -
bar da o tym uryw ku (PL 192,44 C).

565 Zo bacz 1 Kor 13,12.



6. Po wra ca do te go, co za czął, by mia no wi cie wy ka zać, że wiel ko -
ścią je den nie prze wy ższa dru gie go. Lecz te raz po wróć my już do za ło -
że nia i za trzy maj my się nad za czę tym, wy ka zu jąc iż wiel ko ścią żad na 
z trzech osób in nej nie prze wy ższa, po nie waż żad na nie jest więk sza od
innych, i nie są czymś wię cej dwie niż jed na, ani trzy niż dwie: „i nie więk -
szy Bóg,566 niż po szcze gól ni z  nich, po nie waż ka żdy z nich z osob na jest
do sko na ły i do sko na łość ta nie ma gdzie wzra stać”.

Roz dział 5-6p (76-77).

1. Że żad na z osób nie jest czę ścią w Trój cy. I żad na z trzech osób
nie jest czę ścią Bo ga, lub isto ty Bo żej, po nie waż ka żda z nich z osob na jest
praw dzi wym i peł nym Bo giem oraz ca łą i peł ną isto tą Bo żą; i dla te go żadna
z nich nie jest w Trój cy czę ścią.

2. Co utrzy my wał błęd no wier ca przed kła da i od po wia da Au gu styn.
Stąd Au gu styn w II księ dze Con tra Ma xi mi num ha ere ti cum tak mó wi:567

„My ślisz, że Bóg Oj ciec z Sy nem i Du chem Świę tym jed nym Bo giem być
nie [164] mo że, bo isz się bo wiem, że by Oj ciec nie był czę ścią jed ne go
Boga, któ ry skła da się z trzech. Nie bój się te go: nie do ko nu je się bo wiem
ża den po dział w jed no ści Bó stwa. Je den jest Bóg Oj ciec i Syn i Duch Świę -
ty, to jest sa ma Trój ca jest jed nym Bo giem.” – „Prze to,568 po wia dasz, Bóg
Oj ciec jest czę ścią Bo ga. Nie! Trze ma bo wiem oso ba mi są Oj ciec, Syn 
i Duch Świę ty; i ci trzej, po nie waż są jed nej sub stan cji, są jed no, i w naj wyż-
szym stop niu sta no wią jed no, gdzie nie ma żad nej ró żni cy na tur, żad nej
ró żni cy wo li. Gdy by bo wiem by li jed no z na tu ry, a nie zgo dą, nie by li by 
w naj wy ższym stop niu jed no: gdy by zaś na tu rą by li ró żni, nie by li by jed no.
Ci więc trzej, któ rzy są jed no dla nie wy po wie dzia nej jed no ści Bó stwa, którą
nie wy mow nie się łą czą, to jest je den Bóg. Czę ścią więc Trój cy nie mo że
być ja ki kol wiek je den z trzech. W Trój cy więc, któ ra jest Bo giem, i Oj ciec
jest Bo giem, i Syn jest Bo giem, i Duch Świę ty jest Bo giem; a ci trzej ra zem
to je den Bóg. I je den nie jest trze cią czę ścią tej Trój cy; ani tam czymś 
więcej jest dwóch niż je den, i nie są czymś wię cej wszy scy niż ka żdy z osob -
na, bo wiel kość jest du cho wa a nie ma te rial na. Kto mo że po jąć, nie chaj
poj mu je;569 a kto nie mo że, niech wie rzy i mo dli się, by po jął to, w co wie -
rzy. Praw dą jest bo wiem, co mó wi Pro rok:570 Je śli wie rzyć nie bę dzie cie,
nie poj mie cie.” Ty mi sło wa mi otwar cie uka zu je wiel kość trzech osób bez
ró żni cy.
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566 Au gu styn, De Tri ni ta te, kię ga VI, roz dział 8, n. 9 (PL 42,930; CCL 50,238).
p Zo bacz Hu go ze Św. Wik to ra, De sa cra men tis, II,1,4 (PL 176,376 D – 377 B); oraz

Lom bard, Glos sa na 1 Kor 8,4 (PL 191,1603 A -C).
567 Roz dział 19, n. 1 (PL 42,764).
568 Ta mże, n. 2 (PL 42,765).
569 Mt 19,12.
570 Iz 7,9 we dług Sep tu agin ty; w Wul ga cie: nie osto icie się.



3. Do wo dze nie Au gu sty na prze ciw ko błęd no wier cy, w któ rym
wyka zu je, że Oj ciec i Syn i Duch Świę ty nie są czę ścia mi w Trój cy.
Te nże pi sarz w ty mże dzie le:571 „Ty mia no wi cie po wie dzia łeś, że je den Bóg
nie jest zło żo ny z czę ści i to chcesz poj mo wać o Oj cu. On, po wia dasz, jest
pro stą mo cą nie zro dzo ną. A jed nak wi dzisz, że w tej pro stej mo cy wie le się
wy mie nia, gdy rze czesz: Bóg zro dził Bo ga, do bry zro dził do bro, mą dry
mądre go, ła ska wy ła ska we go, po tę żny po tę żne go. Czy żby więc do broć 
i mą drość i ła ska wość i po tę ga by ły czę ścia mi jed nej mo cy, o któ rej po wie -
dzia łeś, że jest pro sta? Je że li po wiesz: są czę ścia mi, prze to pro sta moc jest
zło żo na z czę ści; a pro sta ta moc, jak okre ślasz, jest jed nym Bo giem: powia -
dasz więc, że Bóg jest zło żo ny z czę ści. Nie mó wię, po wiesz. Więc nie ma
czę ści. Je że li więc w jed nej oso bie Oj ca i to znaj du jesz, co wy da je się mno -
gie, i nie znaj du jesz czę ści, po nie waż jed na moc jest pro sta, tym bar dziej
Oj ciec i Syn i Duch Świę ty z po wo du nie po dziel ne go Bó stwa to je den Bóg,
i z po wo du wła ści wo ści ka żde go to trzy oso by, i z po wo du do sko na ło ści
ka żde go z osob na czę ścia mi [165] jed ne go Bo ga nie są? Mo cą jest Oj ciec,
mo cą jest Syn, mo cą jest Duch Świę ty. To praw dę mó wisz; lecz że moc 
z mo cy zro dzo na i moc z mo cy po cho dzą ca nie chcesz, by mia ły jed ną 
natu rę, to fałsz mó wisz, to wbrew pra wej i ka to lic kiej wie rze mó wisz.” Tymi
sło wa mi otwar cie na ucza się, że owe trzy oso by nie są czę ścia mi Bo ga lub
isto ty Bo żej, i żad na z nich nie mo że być na zwa na czę ścią Trój cy, ani jed na
nie jest więk sza od in nych.

Roz dział 7 (78).

1.r Gdy mó wi my, że trzy oso by są jed ną isto tą, nie orze ka my jak
rodzaju o gatunkach, ani jak gatunku o jednostkach, bo istota nie jest
ro dza jem a oso by ga tun ka mi, al bo isto ta ga tun kiem a oso by jed nost -
ka mi. Tu trze ba do dać, że tak znacz na jest rów ność trzech osób oraz jedno -
li ta wiel kość, iż gdy mó wi my, że trzy oso by są jed ną isto tą lub sub stan cją,
nie orze ka my ani jak ro dza ju o ga tun kach, ani jak ga tun ku o jed nost kach;
bo isto ta Bo ża nie jest ro dza jem a trzy oso by ga tun ka mi, ani isto ta Bo ża
gatun kiem a trzy oso by jed nost ka mi.

2. Naj pierw do wo dzi, że nie orze ka się te go jak ro dza ju o ga tun -
kach. Au gu styn otwar cie te go do wo dzi zdat ny mi i nie złom ny mi ro zu mo -
wa nia mi, tak mó wiąc w VII księ dze De Tri ni ta te:572 „Je że li isto ta jest
ro dza jem, oso ba zaś ga tun kiem, jak my ślą nie któ rzy, trze ba by by ły zwa ne
trze ma sub stan cja mi, jak zwa ne są trze ma oso ba mi; jak gdy zwie rzę jest
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571 Au gu styn, ta mże, n. 3 (PL 42,765n).
r Czę ścio wo do słow nie u Pio tra Abe lar da, The olo gia Scho la rium, II,10 (PL 178,1057 D),

gdzie chce przy pi sać Au gu sty no wi sło wa: „gdy mó wi my... nie orze ka my”; któ re ogól nie znaj -
du ją się rze czy wi ście w De Tri ni ta te, księ ga VII, roz dział 4, n. 8 (PL 42,941; CCL 50,257n);
tak rów nież Hu go ze Świę te go Wik to ra, De sa cra men tis, II,1,4 (PL 176,377 D).

572 Roz dział 6, n. 11 (PL 42,943; CCL 50,262n).



rodza jem a koń ga tun kiem, zwa ne są trze ma koń mi, a one są troj giem zwie -
rząt. Bo tam nie orze ka się ga tun ku mno go a ro dza ju po je dyn czo, jak gdyby
mó wi ło się: trzy ko nie są jed nym zwie rzę ciem; lecz jak trze ma koń mi zwane
są na zwą ga tun ko wą, tak troj giem zwie rząt na zwą ro dza jo wą.” Gdy więc
wy zna je my, że trzy oso by są jed ną isto tą, nie trze ma isto ta mi, pod czas gdy
trzy ko nie zwa ne są troj giem zwie rząt, a nie jed nym, wi dać że mia nem istoty
nie ozna cza się ro dza ju, ani mia nem oso by ga tun ku.

3. Tu do wo dzi, że nie orze ka się jak ga tun ku o jed nost kach. „Je że -
li zaś mó wią,573 że mia nem oso by nie ozna cza się ga tun ku, lecz coś jed nost -
ko we go [166] i nie po dziel ne go, a pod mia nem isto ty poj mu je się ga tu nek:
aby oso ba nie by ła orze ka na tak jak „czło wiek”, lecz jak mó wi się „ten czło -
wiek”, na przy kład Abra ham, Iza ak i Ja kub, lub  ktoś in ny, któ ry obec ny
nawet pal cem mógł by być wska za ny: tak rów nież ich to sa mo do wo dze nie
po ko na. Jak bo wiem na zy wa się Abra ha ma, Iza aka i Ja ku ba trze ma jed nost -
ka mi, tak trze ma ludź mi i troj giem zwie rząt. Dla cze go więc Oj ciec i Syn 
i Duch Świę ty, je że li roz pra wia my o nich zgod nie z ro dza jem, ga tun kiem 
i jed nost ką, nie są na zy wa ni trze ma isto ta mi, jak trze ma oso ba mi?”

4. Te go sa me go do wo dzi in nym spo so bem. In nym rów nież spo so -
bem te go sa me go do wo dzi te nże sam Au gu styn,574 mia no wi cie że isto ta
Boża nie jest ro dza jem, a oso by ga tun kiem, lub isto ta nie jest ga tun kiem,
a oso by jed nost ka mi. „Jed na, po wia da, isto ta nie ma ga tun ków, tak jak
jedno zwie rzę nie ma ga tun ków; Oj ciec prze to i Syn i Duch Świę ty nie są
trze ma ga tun ka mi jed nej isto ty: a więc isto ta Bo ża nie jest ro dza jem. Lecz
isto ta Bo ża nie jest też ga tun kiem a oso by jed nost ka mi, jak czło wiek jest
ga tun kiem, jed nost ka mi zaś Abra ham, Iza ak i Ja kub: je że li bo wiem isto ta
jest ga tun kiem jak czło wiek, jak nie mó wi się, że je den czło wiek jest Abra -
ha mem, Iza akiem i Ja ku bem, tak nie po wie się, że jed na isto ta jest trze ma
oso ba mi. A więc nie mó wi my te go we dług ro dza ju i ga tun ków.

Roz dział 8s (79).

I nie we dług przy czy ny ma te rial nej trzy oso by zwa ne są jed ną isto -
tą. Trze ba za zna czyć, że isto ta Bo ża nie jest ma te rią trzech osób, jak naucza
Au gu styn w tym sa mym dzie le:575 „tak jak we dług wspól nej i to żsa mej ma -
te rii trzy oso by by ły by zwa ne jed ną isto tą, jak gdy by z te go sa me go zło ta
po wsta ły trzy rzeź by, zwa li by śmy trzy rzeź by jed nym zło tem. Jed nak nie tak
Trój cę, to jest trzy oso by, zwie my jed ną isto tą i jed nym Bo giem. Tak jak 
z jed nej ma te rii jest ja kichś tro je. W rów nych bo wiem rzeź bach trzy na raz
sta no wią wię cej zło ta niż ka żda z osob na, a jed na sta no wi mniej zło ta niż
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573 Au gu styn, ta mże (PL 42,943n; CCL 50,263).
574 De Tri ni ta te, księ ga VII, roz dział 6, n. 11 (PL 42,944; CCL 50,263n).
s Zo bacz Piotr Abe lard, The olo gia Scho la rium, II,15 (PL 178,1073 D).
575 Augustyn, De Trinitate, księga VII, rozdział 6, n. 11 (PL 42,944n; CCL 50,264).



dwie. W tej zaś isto cie Trój cy w ża den spo sób tak nie jest.” A więc nie we -
dług przy czy ny ma te rial nej mó wi my, że trzy oso by są jed ną isto tą, jak trzy
rzeź by zwa ne są jed nym zło tem.

[167] Roz dział 9 (80).

1. I trzy oso by nie tak są zwa ne jed ną isto tą, jak trzech lu dzi jedną
na tu rą lub jed nej na tu ry. Do te go rów nież na le ży do dać, że trzy oso by
nie tak mó wi my, iż są jed ną isto tą, jak Au gu styn w tym sa mym dzie le po -
wia da,576 al bo jed nej isto ty, „jak mó wi my, że ja cyś trzej lu dzie tej sa mej płci,
tej samej miary ciała i tego samego ducha są jedną naturą lub jednej natury.
Bo w tych rze czach nie tak wie le sta no wi je den czło wiek jak trzech lu dzi
ra zem, i czymś wię cej jest dwóch lu dzi niż je den czło wiek, jak po wie dzie -
liśmy, że jest i w rzeźbach. Tymczasem w Bogu nie jest tak: bo nie jest większą
istotą Ojciec i Syn razem, niż sam Ojciec lub sam Syn, lecz trzy te osoby razem
są rów ne ka żdej z osob na.”

2. Z po wy ższych wy ni ka,577 że trzy oso by zwa ne są isto tą Bo żą nie
według przy czy ny ma te rial nej, jak trzy rzeź by jed nym zło tem; ani we dług
po do bień stwa bu do wy, jak trzej lu dzie jed nej na tu ry; ani jak ro dzaj orze -
ka ny jest o ga tun kach, lub jak ga tu nek o jed nost kach, to jest za wie ra ją cy 
o za war tych, więk szy o mniej szych.

3.t Co wy da je się prze ciw ne po wy ższym.  Wy da je się zaś te mu sprze -
ci wiać to, co pew ni ka to lic cy wy kła dow cy Pi sma Świę te go w swych pi smach
prze ka za li, w któ rych zda ją się oznaj miać,  że isto ta Bo ża jest czymś wspól -
nym i po wszech nym jak ga tu nek, na to miast trzy oso by są trze ma szcze gó -
ła mi, trze ma jed nost ka mi ró żnią cy mi się licz bą. – Stąd Jan Da ma sceń ski,
wiel ki wśród na uczy cie li Grec kich, w księ dze, któ rą na pi sał o Trój cy,578

którą też Pa pież Eu ge niusz ka zał prze ło żyć: „Wspól ne i po wszech ne orzeka
się o ich po szcze gól nych pod mio tach.  Wspól ne [168] więc to sub stan cja,
szcze gół zaś hi po sta za, to jest oso ba. Szcze gó łem zaś zwie się nie dla te go,
że ma szcze gół na tu ry, lecz jest szcze gó łem li czeb nym, jak dro bi na, czy li
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576 De Tri ni ta te, księ ga VII, roz dział 6, n. 11 (PL 42,944n; CCL 50,263, 265).
577 Jest to ze bra nie w ca łość n. 1 oraz roz dzia łów 7-8.
t Cho ciaż wszyst kim to jest zna ne, po do ba się do dać tu wy ja śnie nie Glos sy, nie gdyś

przy pi sy wa nej Pio tro wi z Po itiers: „Z księ gi tej [to jest De fi de or tho do xa] za czerp nął Mistrz
tę po wa gę, gdy był w Rzy mie” (b 43c; n 14a; p 53v). O tej pod ró ży Lom bar da zo bacz I. Brady,
Pe ter Lom bard: Ca non of No tre -Da me, w Re cher ches de Théolo gie an cien ne et médie va le
32(1965)291nn.

578 De fi de or tho do xa, III, roz dział 6 (PG 94,1002 C); prze kład Bur gun dio na, roz dział 50,
n. 1 (wyd. E. Buy ta ert, s. 186). Co o Eu ge niu szu III (+1153) Mistrz tu opo wia da, czy ta się
w ty tu le, któ ry dał swe mu prze kła do wi sam Bur gun dion: „Za czy na się księ ga Ja na ka pła na
Da ma sceń skie go, w któ rej jest pew ny prze kaz pra wej wia ry, po dzie lo na na sto roz dzia łów,
przez sę dzie go Bur gun dio na, oby wa te la Pi zań skie go, z gre ki na ła ci nę prze ło żo na za błogo -
sła wio nej pa mię ci Pa pie ża Eu ge niu sza III” (wy da nie przy to czo ne, s. 11).



jed nost ka. (Pil nie za uważ!) Licz bą bo wiem, a nie na tu rą, mó wi się iż
różnią się hi po sta zy.” – Te nże sam w ty mże sa mym dzie le:579 „Sub stan cja
ozna cza wspól ny i ob ję to ścio wy ga tu nek ‘ho mo idów’ to jest ga tun ko wo
po dob nych, czy li osób, na przy kład: Bóg, czło wiek; hi po sta za zaś wska zuje
jed nost kę, mia no wi cie Oj ca, Sy na, Du cha Świę te go, Pio tra, Paw ła” i te go
ro dza ju. – Oto otwar cie mó wi, że sub stan cja jest po wszech ni kiem, hi po -
sta za zaś szcze gó łem; i że Bóg jest ga tun kiem jak czło wiek, a że Oj ciec 
i Syn i Duch Świę ty są jed nost ka mi jak Piotr, Pa weł, i że ró żnią się licz bą.
To po wy ższe wy da je się cał ko wi cie sprzecz ne ze zda niem Au gu sty na. Cóż
więc na to po wie my?

4. Mó wi, że na le ży utrzy my wać sło wa Au gu sty na. To za iste mo że my
i po win ni śmy po wie dzieć, że co wy żej prze ka zał Au gu styn, bez żad ne go
wa ha nia na le ży utrzy my wać.

5. Wy ka zu je że mo żna słusz nie po jąć to, co mó wi Jan i ja kim spo -
so bem. To zaś, co tu po wie dzia ne, cho ciaż na po wierzch ni mo wy zda je się
brzmieć nie zgod nie z wia rą, mo że jed nak być słusz nie po ję te i jak naj bar -
dziej do pra sza się życz li we go a po jęt ne go czy tel ni ka. W wy ja śnie niu te go
wo lę mil cząc słu chać in nych, niż mó wiąc dać zło śli wym spo sob ność uwła -
cza nia.

6. W ja kim zna cze niu po wie dział, że sub stan cja Bo ga jest ga tun -
kiem lub po wszech ni kiem a oso by jed nost ka mi. Wy da je mi się, że mo -
żna to przy jąć tak: Gdy mó wi ‘sub stan cja to wspól ne, hi po sta za to szcze gół’,
nie tak to bie rze, gdy orze ka ne jest o Bo gu, jak bra ne jest w fi lo zo fii; lecz
po wie dział na po do bień stwo te go, co mó wią fi lo zo fo wie: aby jak tam nazy -
wa się wspól ne lub po wszech ne, co orze ka ne jest o wie lu, szcze gó ło we zaś
lub jed nost ko we, co tyl ko o jed nym, tak tu isto ta Bo ża na zwa na zo sta ła po -
wszech na, po nie waż orze ka na jest o wszyst kich oso bach ra zem i o po szcze -
gól nych z osob na, szcze gó ło wa zaś ka żda z osób z osob na, bo ani o in nych
spo łem, ani o ja kiej kol wiek in nej orze ka na nie jest. Dla po do bień stwa więc
orze ka nia sub stan cję na zwał czymś po wszech nym, a oso by szcze gó ła mi lub
jed nost ka mi. – Z te go sa me go po wo du po wie dział, że ta Bo ża isto ta jest
‘wspól nym i ob ję to ścio wym ga tun kiem po dob nych [169] ga tun ko wo
osób’: po nie waż jak ten ga tu nek ‘czło wiek’ orze ka ny jest o swo ich jed nost -
kach, na przy kład Pio trze i Paw le i in nych, a one nie ró żnią się ga tun kiem,
lecz są zgod ne, tak Bóg orze ka ny jest o trzech oso bach, któ re w bó stwie
nie ró żnią się, lecz we wszyst kim zga dza ją. Roz wa ża jąc więc to po do bień -
stwo mię dzy rze cza mi wiecz ny mi a rze cza mi do cze sny mi, Jan na zwy po -
wszech no ści i szcze gó ło wo ści, któ re ści śle przy pa da ją rze czom do cze snym,
prze niósł na rze czy wiecz ne. Au gu styn zaś, wi dząc więk sze nie po do bień -
stwo niż po do bień stwo mię dzy wspo mnia ny mi rze cza mi, po wy ższe na zwy
od da lił od wznio sło ści Trój cy.
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Roz dział 10u (81).

1. W ja kim zna cze niu po wie dział, że oso by ró żnią się licz bą. Co zaś
Jan mó wi, że ‘hi po sta zy ró żnią się licz bą, nie na tu rą’, jak naj bar dziej praw -
dzi wie i bez wąt pli wo ści mó wi, że ‘nie ró żnią się na tu rą’; co zaś rze cze, iż
‘ró żnią się licz bą’, na le ży zwa żać jak to poj mu je. Bo na ró żne spo so by mówi
się, że coś ró żni się licz bą.

2. Ja ki mi spo so ba mi mó wi się o ró żnie niu licz bą i we dług któ re go
spo so bu mo gło by od po wia dać oso bom. Mó wi się bo wiem, że coś ró żni
się licz bą, gdy tak się ró żni, że coś nie jest tam tym, ani czymś co tam tym
jest, al bo w tam tym jest, jak ró żnią się So kra tes i Pla ton i te go ro dza ju, co
u fi lo zo fów zwa ne jest jed nost ko we lub szcze gó ło we; we dług te go spo -
sobu nie mo żna mó wić, że trzy oso by ró żnią się licz bą.  – Mó wi się ta kże,
iż ró żni się licz bą, co w wy li cza niu czy li ra cho wa niu nie łą czy się ze so bą,
lecz od dzie la się wza jem, jak gdy roz pra wia jąc o ja kichś rze czach mó wi my:
jed na, dwie, trzy; i mo że we dług te go spo so bu Jan po wie dział, iż hi po sta -
zy, to jest oso by, ró żnią się licz bą. Mo że my bo wiem po wie dzieć: Oj ciec jest
je den, a Oj ciec i Syn są dwaj, oraz Oj ciec i Syn i Duch Świę ty są trzej; a także:
Ta oso ba jest jed na, a ta i tam ta są dwie, a ta i tam ta oraz in na są trzy. Sto -
sow niej jed nak mó wi się, że owe trzy oso by ró żnią się tyl ko wła ści wo ścia mi;
o ich ró żni cy we dług wła ści wo ści bę dzie mo wa da lej.580

3. Te raz zaś po wróć my do za czę te go, po wta rza jąc co zo sta ło po wie -
dziane, by „czę ściej roz wa ża jąc za ży lej się za po znać”.581

[170] Roz dział 11 (82).

1. Że jed na oso ba nie jest więk sza od dru giej, ani trzy na raz niż
jed na, a wy ka zu je to do wo dem ka to lic kim. Na le ży prze to wie dzieć, 
że „tak wiel ka rów ność jest w Trój cy, jak mó wi Au gu styn w VIII księ dze 
De Tri ni ta te,582 że nie tyl ko Oj ciec nie jest więk szy niż Syn, lecz na wet
Ojciec i Syn ra zem nie są czymś więk szym niż Duch Świę ty, al bo ka żda
osoba nie jest czymś mniej szym niż sa ma Trój ca.” – Że zaś tak jest, ja kimś
spo so bem, je śli to mo żli we, na le ży udo wod nić. „Na ile więc sam Stwór ca
po ma ga, zwa żmy, mó wi Au gu styn w tym sa mym dzie le,583 ja kim spo so bem
w tej Trój cy dwie lub trzy oso by nie są czymś więk szym niż jed na z nich.”

2. Bar dzo wni kli wym uza sad nie niem po słu gu je się by wy ka zać, że
tak jest. „Co zwa ne jest tam wiel kim,584 nie skąd inąd jest wiel kie, niż dlatego,
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że praw dzi wie jest, po nie waż tam wiel kość jest sa mą praw dą, a prawda
isto tą; więc nie jest tam więk sze, co nie ist nie je praw dzi wiej. Oj ciec i Syn
zaś nie są praw dzi wiej, niż sam Oj ciec lub Syn; więc nie są czymś więk szym
obaj ra zem, niż ka żdy z nich z osob na. A po nie waż rów nie praw dzi wie jest
ta kże Duch Świę ty, dla te go Oj ciec i Syn ra zem nie są czymś więk szym niż
on, bo nie są praw dzi wiej.

3. Rów nież ina czej do wo dzi te go sa me go. Rów nież:585 „W isto cie
praw dy tym jest praw dzi we ist nie nie, czym jest ist nie nie, a tym jest ist nie -
nie, czym jest wiel kie ist nie nie; tym więc jest wiel kie ist nie nie, czym praw -
dzi we ist nie nie. Co więc tam jest rów nie praw dzi we, jest i rów nie wiel kie;
co więc tam nie ma wię cej praw dy, nie ma wię cej wiel ko ści. Wię cej zaś
praw dy nie ma, co praw dzi wiej nie jest; nie jest zaś praw dziw sza jed na
osoba od dru giej, lub dwie niż jed na, al bo trzy ra zem niż po je dyn cze; więc
nie ma wię cej praw dy jed na niż dru ga, lub trzy ra zem niż po je dyn cze. Tak
więc i sa ma Trój ca nie jest czymś więk szym niż ka żda tam oso ba, lecz tak
wiel kim jak po je dyn cze. Bo tam, gdzie sa ma praw da jest wiel ko ścią, nie
jest więk sze, co nie jest praw dziw sze.” – Oto wła ści wym spo so bem i ka to -
lic kim do wo dem wy ka za ne zo sta ło, w ja ki spo sób jed no li ta jest wiel kość
trzech osób, po nie waż ani jed na nie jest więk sza od dru giej, ani dwie od
jed nej, ani trzy czymś więk szym niż po je dyn cze.

[171] Roz dział 12v (83).

1. Że Bo ga nie na le ży na zy wać po trój nym lecz tro istym. Dla te go
cho ciaż Bóg zwa ny jest tro isty, jed nak nie po wi nien być zwa ny po trój ny;
bo nie ma tam po trój no ści, gdzie jest naj wy ższa jed ność i jed no li ta rów -
ność. – Stąd Au gu styn w VI księ dze De Tri ni ta te mó wi:586 „Dla te go, że Bóg
jest Trój cą nie po wi nien być uwa ża ny za po trój ne go: ina czej mniej by ło by
sa me go Oj ca lub sa me go Sy na niż Oj ca i Sy na ra zem.” „Sko ro więc ta ki jest
sam Oj ciec,587 lub sam Syn, al bo sam Duch Świę ty, ja ki jest ra zem Oj ciec 
i Syn i Duch Świę ty, w ża den spo sób Bo ga po trój nym zwać nie na le ży. 
Bo Oj ciec z Sy nem i Du chem Świę tym nie są więk szym Bo giem niż ka żdy 
z nich, bo nie ma gdzie ro snąć ta do sko na łość. Do sko na ły zaś jest Oj ciec 
i Syn i Duch Świę ty, i do sko na łym Bo giem ka żdy z nich; i dla te go po wi nien
ra czej być zwa ny Trój cą niż po trój nym.”

2. Że nie tak jest w rze czach cie le snych jak w Trój cy. „W rze czach
cie le sny ch588 jed na nie sta no wi ty le ile trzy na raz, a dwie sta no wią wię cej,
niż jed na rzecz. W naj wy ższej zaś Trój cy ty le sta no wi jed na oso ba, ile trzy
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na raz i ty le sta no wią dwie ile jed na. A w so bie są nie skoń czo ne”, po nie waż
wiel ko ści ich nie masz koń ca.589 A przez to otwie ra się, co wy żej po wie -
dzie li śmy, mia no wi cie „w ja ki spo só b590 i po je dyn cze są w po je dyn czych 
i wszyst kie w po je dyn czych, i po je dyn cze we wszyst kich i wszyst kie we
wszyst kich, i jed no we wszyst kich jest i jed no wszyst kim.” – Oto już
wystarcza ją co wy ka za li śmy, jak w Trój cy ja kaś oso ba nie prze wy ższa 
in nej wielko ścią. 

[172] DYS TYNK CJA XXw

Roz dział 1 (84).

1. Wy ka zaw szy, że żad na z osób nie prze wy ższa in nej wiel ko ścią,
te raz wy ka zu je, że żad na nie prze wy ższa in nej mo cą. Obec nie po zo -
sta je wy ka zać, w ja ki spo sób żad na z tych osób in nej nie prze wy ższa mo cą;
tak jak jed na i jed no li ta jest wiel kość trzech, tak zo sta nie wy ka za ne, że
jedna i jed no li ta jest moc trzech.

2. Na le ży więc wie dzieć, że Oj ciec nie jest moc niej szy od Sy na, ani Syn
lub Oj ciec od Du cha Świę te go; i nie więk szą moc ma ją dwaj lub trzej naraz,
niż ka żdy z nich z osob na, bo nie wię cej mo że ra zem Oj ciec i Syn niż sam
Duch Świę ty; ani ci trzej ra zem nie mo gą wię cej niż ka żdy z nich, po nie -
waż wszech moc, któ rą ma Oj ciec, otrzy mał i Syn ro dząc się i Duch Świę ty
po cho dząc. – Cze go Au gu styn uza sad nie nia mi i po wa ga mi wia ro god nie
dowo dzi w księ dze Con tra Ma xi mi num,591 któ ry mó wił, że Oj ciec moc niej -
szy jest i lep szy od Sy na.

Roz dział 2 (85).

Że nie mniej mo że Syn niż Oj ciec. „Ni cze go, po wia da,592 mniej od
Oj ca nie ma ten, któ ry mó wi:593 Wszyst ko, co ma Oj ciec, mo je jest; bo je żeli
ma cze goś mniej w mo cy niż Oj ciec, nie je go jest wszyst ko, co ma Oj ciec.
Lecz je go jest wszyst ko, co ma Oj ciec; tak wiel ką prze to ma moc, jak wielką
Oj ciec.” „Rów ny więc jest Oj cu”: „bo nie mo że ten, któ ry otrzy mał, nie równy
być te mu, któ ry dał.”
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Roz dział 3 (86).

1. Tu przy ta cza myl ny prze kaz błęd no wier cy. „Ty zaś wiesz o mo cy,594

że Syn jest moc ny, lecz Oj ciec moc niej szy; by we dług na ucza - [173] nia
wasze go moc ny mógł zro dzić moc ne go, a nie wszech moc ny wszech moc -
ne go. Ma więc Oj ciec wszech moc, któ rej nie ma Syn; a je że li tak jest, błędne
jest co mó wi Syn:595 Wszyst ko, co ma Oj ciec, mo je jest.”

2. Błęd no wier ca wy zna wał, że to jest praw da, z cze go po stą pił do
błę du. „Lecz, po wiesz,596 Oj ciec od ni ko go mo cy nie otrzy mał, Syn zaś od
Oj ca. Wy zna je my i my, że Syn otrzy mał moc od te go, z ko go zro dził się
moc ny, Oj cu zaś mo cy nikt nie dał, po nie waż nikt go nie zro dził. Ro dząc
bo wiem dał Oj ciec Sy no wi moc, jak wszyst ko co ma w swo jej sub stan cji
dał ro dząc te mu, ko go zro dził z sub stan cji.”

3. Py ta nie Au gu sty na, któ re za cie śnia błęd no wier cę. „Lecz py ta
się,597 czy tak wiel ką, ja ką sam ma, moc dał Oj ciec Sy no wi, czy mniej szą.
Jeże li tak wiel ką, poj mu je się, że nie tyl ko moc ne go, lecz ta kże wszech moc -
ne go zro dził wszech moc ny; je że li zaś mniej szą, ja kim spo so bem wszyst ko
co ma Oj ciec jest Sy na? Je że li wszech moc Oj ca nie jest Sy na, bez wąt pie nia
nie wszyst ko co ma Oj ciec jest Sy na.” Tym cza sem wszyst ko jest Sy na; a więc
Oj ciec nie jest moc niej szy od Sy na.

4. Ina czej do wo dzi, że Syn jest rów ny Oj cu. Ta kże in nym spo so bem
do wo dzi, że Syn jest rów ny Oj cu, prze ciw ko Mak sy mi no wi, tak mó wiąc:598

„Ty mó wisz, że Oj ciec zro dził Sy na mniej sze go od sie bie sa me go, w czym 
i Oj cu uj mu jesz, któ ry, je śli zro dził je dy ne go Sy na mniej sze go, al bo nie mógł,
albo nie chciał zrodzić równego.” „Jeżeli zaś mówisz,599 że nie chciał, powiedzia-
łeś, że jest za zdro sny; je że li zaś nie mógł, gdzie jest wszech moc Bo ga Ojca?”

5. Je że li Oj ciec nie mógł, lub nie chciał, zro dzić rów ne go Sy na,
znaj do wa ny jest nie moc ny lub za zdro sny. „Wprost do te go za gad nie -
nia rzecz się spro wa dza,600 że Bóg Oj ciec rów ne go so bie Sy na zro dzić al bo
nie mógł, al bo nie chciał. Je że li nie mógł, nie moc ny; je że li nie chciał,
zazdro sny jest znaj do wa ny. Lecz to jed no i dru gie jest błęd ne; praw dzi wy
Syn jest więc Oj cu rów ny.” Zro dził prze to Oj ciec rów ne go so bie Sy na, a od obu
po cho dzi, rów ny obu Duch Świę ty. „Je że li bo wiem swą po stać, po wiada
Au gu styn prze ciw te mu sa me mu,601 Oj ciec mógł w je dy nym Sy nu zro dzić
peł ną, a jed nak nie zro dził peł nej, lecz mniej szą, zmu sze ni je ste śmy Oj ca
zwać za zdro snym.” Więc zro dził peł ne go Bo ga i rów ne go so bie Sy na.
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6. Przez po do bień stwo wy ka zu je, że Oj ciec zro dził Sy na nie mniej -
sze go. Do wo dzi zaś przez ludz kie po do bień stwo, że tak jest, mó wiąc:
„Czło wiek,602 [174] oj ciec, je śli by mógł, zro dził by sy na rów ne go. Któż więc
ośmie li się rzec, iż Wszech moc ny te go nie mógł? Do da ję też, że je śli czło -
wiek by mógł, zro dził by sy na więk sze go i lep sze go; lecz nic nie mo że być
więk sze i lep sze od Bo ga.” „Dla cze go więc Bóg,603 jak mó wisz, zro dził nie
rów ne go Sy na, któ re mu nie by ły ko niecz ne la ta, przez któ re do peł ni ła by
się rów ność, ani nie bra ko wa ło wszech mo cy? Czy mo że nie chciał? Więc,
co być nie mo że, za zdro ścił. Lecz nie za zdro ścił; więc rów ne go zro dził.”
„Wierz my więc,604 że Syn jest mu rów ny.”

7. Przy ta cza po gląd błęd no wier cy, by oba lić. „Lecz mo że po wiesz:605

Sa mym tym Oj ciec jest więk szy od Sy na, po nie waż z ni ko go nie zro dzo ny,
zro dził jed nak rów ne go. Na co na tych miast od po wiem: Wła śnie dla te go
Oj ciec nie jest więk szy od Sy na, po nie waż zro dził rów ne go. Py ta nie bo wiem
o po cho dze nie to: kto z ko go jest; o rów ność zaś: ja ki i jak wiel ki jest.” To
zna czy: Po cho dze nia do ty czy py ta nie, w któ rym szu ka się, kto z ko go jest;
rów no ści zaś to, któ rym szu ka się, ja ki al bo jak wiel ki ktoś jest. I gdy mó wi
się,606 Syn zro dzo ny od Oj ca, nie wska zu je się „nie rów no ści sub stan cji, lecz
po rzą dek na tu ry, przez któ ry je den nie jest wcze śniej szy od dru gie go, lecz
przez któ ry je den jest z dru gie go”. A więc nie we dług te go, że Oj ciec zrodził,
a Syn jest zro dzo ny, lub Duch Świę ty od obu po cho dzi, jest tam rów ność
lub nie rów ność, po nie waż nie we dług te go jed na oso ba zwa na jest rów na
lub nie rów na dru giej.

8. Oto „rów ność Trój cy 607 oraz jed na i ta sa ma sub stan cja, jak po krót ce
mo gli śmy, zo sta ła udo wod nio na” w po wy ższych,608 mia no wi cie jak któ raś
z trzech osób ja kiej kol wiek in nej ani wiecz no ścią, ani wiel ko ścią, ani mocą
nie prze wy ższa.

DYS TYNK CJA XXI

Roz dział 1 (87).

1. Py ta się, jak mo żna mó wić: sam Oj ciec, lub sam Syn, lub sam
Duch Świę ty, sko ro są nie roz dziel ni. Tu ro dzi się py ta nie po cho dzą ce 
z po wy ższych. Zo sta ło bo wiem wy żej po wie dzia ne,609 że tak wiel ki jest sam
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Oj ciec, [175] lub sam Syn, lub sam Duch Świę ty, jak wszy scy trzej ra zem i że
dwie lub trzy oso by ra zem nie są czymś wię cej niż jed na sa ma. Dla te go Augu-
styn w VI księ dze De Tri ni ta te 610 py ta „jak to za iste mo żna po wie dzieć, gdy
ani Oj ciec nie jest sam, ani Syn, ani Duch Świę ty, lecz za wsze i nie roz dzielnie:
i Syn z Oj cem, i Oj ciec z Sy nem, i Duch Świę ty z oby dwo ma: nie roz dziel ne
bo wiem są te trzy oso by.”

2. Od po wiedź Au gu sty na. Na to Au gu styn tak od po wia da w tym
samym dzie le:611 „Mó wi my sam Oj ciec, nie po nie waż roz dzie lo ny jest od
Sy na” lub od Du cha Świę te go, lecz mó wiąc to oznaj mia my, że „oni ra zem
z nim nie są Oj cem”. Sam bo wiem Oj ciec oj cem jest: nie mó wi się te go
ponie waż on jest sam, to zna czy bez Sy na lub Du cha Świę te go, lecz przez to
Syn i Duch Świę ty wy klu cza ni są od udzia łu w oj co stwie. Tak i gdy mówi się:
Sam Syn jest sy nem, lub sam Duch Świę ty jest du chem świę tym, nie rozdziela
się Sy na od Oj ca lub Du cha Świę te go od obu, lecz od udzia łu we wła ściwo -
ści sy now skiej wy klu cze ni są Oj ciec i Duch Świę ty, a od udzia łu we wła ści -
wo ści po cho dze nio wej Oj ciec i Syn. – Gdy więc mó wi się: ‘tak wiel ki jest
sam Oj ciec jak wiel cy ra zem ci trzej’, przez to że mó wi się ‘sam’ nie rozdzie -
la ny jest Oj ciec od in nych; lecz zna cze nie jest to: Sam Oj ciec, to jest Oj ciec,
któ ry tak jest oj cem, że ani Sy n ani Duch Świę ty ta ki nie jest itd. Po dobnie
poj muj, gdy mó wi się ‘sam Syn’ lub ‘sam Duch Świę ty’. „Mó wi się więc sam
Oj ciec, jak rze cze Au gu styn w tym sa mym dzie le,612 po nie waż tyl ko on jest
tam oj cem”; i ‘sam Syn’ po nie waż tyl ko on jest tam sy nem; i ‘sam Duch
Świę ty’, po nie waż tyl ko on jest tam du chem świę tym.

Roz dział 2 (88).

1. Czy mo żna mó wić: sam Oj ciec jest Bo giem, sam Syn jest Bo -
giem, sam Duch Świę ty jest Bo giem, al bo Oj ciec jest sam Bo giem,
Syn jest sam Bo giem, Duch Świę ty jest sam Bo giem. Po tem py ta się,
czy jak mó wi się: Sam Oj ciec jest oj cem, lub sam Syn jest sy nem, tak można
mó wić: sam Oj ciec jest Bo giem, lub sam Syn jest Bo giem, tak i o Du chu
Świę tym; al bo Oj ciec jest sam Bo giem, Syn jest sam Bo giem. – Na to od po -
wia da my, że Oj ciec i Syn i Duch Świę ty zwie się i jest sam Bóg, tak jak sam
mą dry, sam po tę żny; lecz nie [176] wy da je się, że po win no być mó wio ne
przez nas, po słu gu ją cych się na szy mi sło wa mi, chy ba gdzie za cho dzi mowa
po wa gi: ‘sam Oj ciec jest Bo giem’ lub ‘Oj ciec jest sam Bo giem’. Tak mó wi -
my o Sy nu i Du chu Świę tym.

2. Że nie mówi się: sam Ojciec jest Bogiem. Dlatego Augustyn w VI księ-
dze De Tri ni ta te po wia da:613 „Po nie waż wy ka za li śmy w ja ki spo sób mo żna
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by po wie dzieć ‘sam Oj ciec’ lub ‘sam Syn’, na le ży zwró cić uwa gę na to zdanie,
któ re mó wi, że sam Oj ciec nie jest Bo giem praw dzi wym sam, lecz Oj ciec i Syn
i Duch Świę ty”. Oto masz, że nie na le ży mó wić, iż sam Oj ciec jest sam praw -
dzi wym Bo giem.

3. Że Oj ciec nie jest sam Bo giem, lecz Trój ca. Ten sam w tym sa mym
dzie le:614 „Je że li ktoś za py ta: Oj ciec sam czy jest Bo giem, w ja ki spo sób od -
po wie my, że nie jest? Chy ba mo że tak po wie my, że wpraw dzie Oj ciec jest
Bo giem, lecz nie on sam jest Bo giem; po wie my zaś, że Oj ciec i Syn i Duch
Świę ty są sa mym Bo giem.” Oto i tu masz, że Oj ciec nie po wi nien być zwany
‘sam Bo giem’.

4.x Otóż nie któ rzy chcą, by ‘sam’ brać tyl ko po stro nie pod mio tu; je że li
zaś był by po stro nie orze cze nia, zga dza ją się, że Oj ciec sam jest Bo giem. –
Lecz ze słów Au gu sty na wy da je się oka zy wać, że ści śle ‘sa mym Bo giem’ po -
win na być na zy wa na ca ła Trój ca. I tę Trój cę, jak mó wi Au gu styn Con tra
Ma xi mi num,615 poj mu je się, gdy Apo stoł po wia da:616 Bło go sła wio ny i sam
mo żny; i tam:617 Je dy ne mu mą dre mu Bo gu; oraz tam:618 Nie wi dzial ne mu
sa me mu Bo gu. Te go bo wiem  nie na le ży brać o sa mym Oj cu, jak spie rał
się Mak sy min i in ni błęd no wier cy, lecz o Trój cy, jak i to:619 Któ ry sam ma
nie śmier tel ność; po nie waż „zgod nie z pra wą wia rą 620 sa ma Trój ca jest jed -
nym sa mym Bo giem, bło go sła wio nym, moc nym”, mą drym, nie wi dzial nym.
Stąd Au gu styn w tym sa mym dzie le:621 „Po nie waż je den Bóg jest Trój cą, to
jest dla nas roz strzy gnię ciem za gad nie nia: by śmy poj mo wa li sa me go Bo ga
mądrego, samego mocnego, Ojca i Syna i Ducha Świętego, który jest jednym
i sa mym Bo giem.”

5.y Au gu styn do Mak sy mi na:622 „Więc nie sam Oj ciec, ani sam Syn, ani sam
Duch Świę ty jest Bo giem, lecz owa Trój ca jed nym sa mym Bo giem jest.”
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614 Ta mże.
x Zo bacz Lom bard, Glos sa na Tm 1,17 (PL 192,333 D) oraz na Rz 16,27 (PL 191,1531

D – 1532 A).
615 Księ ga II, roz dzia ły 11-13 (PL 42,766-770). Zo bacz ta kże De Tri ni ta te, księ ga I, roz -

dział 6, nn. 10-11 (PL 42,826; CCL 50,39n).
616 1 Tm 6,15.
617 Rz 16,27.
618 1 Tm 1,17.
619 1 Tm 6,16.
620 Au gu styn, Con tra Ma xi mi num, księ ga II, roz dział 12, n. 2 (PL 42,768).
621 Ta mże, roz dział 13, n. 1 (PL 42,769), co do zna cze nia.
y Czy sam Mistrz do dał tę glo sę, czy ja kiś uczeń, nie wie my, bo o niej Glos sa pseu do

Pio tra z Po itiers mó wi nie oso bo wo: „Na le ży za zna czyć, że po wy da niu tej księ gi wpi sa na
zo sta ła ja kaś po wa ga Au gu sty na, któ ra ta kże twier dzi, iż nie na le ży zga dzać się, że Oj ciec
jest sam Bo giem” (b 43r; n 14b; p 54a). Po nad to lep sze ko dek sy opusz cza ją ten za pis, co
jed nak nie sta no wi w so bie moc ne go do wo du; jest na mar gi ne sie w ko dek sach ła ciń skich
Pa ry skiej Bi blio te ki Na ro do wej 3017, 3021, 3025, Bi blio te ki Miej skiej w Troy es 304 (dru gą
rę ką) i Wa ty kań skim ła ciń skim 691 (=W); w trze ciej ko lum nie w ła ciń skich ko dek sach Pary -
skiej Bi blio te ki Na ro do wej 3018, 3024, 3026, 3027 A, 11690.

622 Ta mże (PL 42,769).



[177] Roz dział 3 (89).

1. Ja kim spo so bem Trój ca zwie się sa mym Bo giem, sko ro ist nie je
ona z du cha mi i du sza mi świę ty mi. Lecz zno wu py ta się, ja kim spo so -
bem ową Trój cę zwie my ‘sa mym Bo giem’, sko ro jest z du cha mi i du sza mi
świę ty mi. – Na co od po wia da Au gu styn w VI księ dze De Tri ni ta te,623 tak
mó wiąc: „Mó wi my, że Trój ca jest sa mym Bo giem, cho ciaż za wsze jest z du -
cha mi i du sza mi świę ty mi; lecz ‘sa mym’ zwie my, bo nie co in ne go niż owa
Trój ca jest Bo giem. Bo oni z nią nie są Bo giem,” lub co kol wiek in ne go;
lecz tyl ko ta Trój ca, a nie oni lub coś in ne go, jest Bo giem.

2. Chociaż o samym Ojcu byłoby to powiedziane, to jednak Syn i Duch
Świę ty nie by li by wy klu cze ni. Jed nak, jak mó wi Au gu styn,624 cho cia żby
o sa mym Oj cu po wy ższe by ło mó wio ne, nie by li by stam tąd wy klu cze ni Syn
lub Duch Świę ty, po nie waż ci trzej jed nym są.625 Jak w Apo ka lip sie czy ta
się o Sy nu,626 że ma imię na pi sa ne, któ re go nikt nie zna, je no on sam; nie
wy dzie la się stam tąd Oj ca lub Du cha Świę te go. A gdy po wie dzia ne jest:627

Oj ca nikt nie zna je no Syn, nie wy dzie la się stam tąd Oj ca i Du cha Świę -
tego, po nie waż są nie roz dziel ni.” – Cza sem też wy mie nia ni są Oj ciec i Syn,
a prze mil cza ny jest Duch Świę ty; jak Praw da mó wiąc do Oj ca rze cze:628 Aby
po zna li, że ty i któ re goś po słał, Je zus Chry stus, je ste ście je dy nym praw -
dzi wym Bo giem. „Dla cze go więc, rze cze Au gu styn,629 za mil czał o Du chu
Świę tym? Po nie waż ro zum ne jest, aby gdzie kol wiek wy mie nio ny zo stał
jeden, jak Oj ciec i Syn, w tak wiel kim po ko ju do jed ne go przy le ga ją cy, poj -
mo wa ny był rów nież sam Po kój, cho ciaż nie jest wspo mnia ny.” Prze to gdy
je den z nich jest wy mie nio ny, poj mu je się ta kże po zo sta łych, co za cho dzi
w wie lu miej scach Pi sma.

[178] DYS TYNK CJA XXII

Roz dział 1z (90).

1. O ró żni cy imion, któ ry mi po słu gu je my się mó wiąc o Bo gu. Po
po wy ższym wy da je nam się, iż trze ba roz pra wiać o ró żni cy imion, któ ry mi
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623 Roz dział 7, n. 9 (PL 42,929; CCL 50,238).
624 Con tra Ma xi mi num, księ ga II, roz dział 13, n. 1 (PL 42,769). Zo bacz Glos sa sa me go

Lom bar da na Rz 16,25-27 (PL 191,1532 A).
625 1 J 5,7.
626 Ap 19,12.
627 Mt 11,27.
628 J 17,3: Aby po zna li cie bie, je dy ne go praw dzi we go Bo ga. i te go, któ re goś po słał, Jezusa

Chry stu sa.
629 De Tri ni ta te, księ ga VI, roz dział 9, n. 10 (PL 42,930; CCL 50,239n).
z Roz dzia ły 1-2: zo bacz Piotr Abe lard, The olo gia chri stia na, III oraz The olo gia Scho la -

rium, I,6 (PL 178,1230 B, 988 C); Sum ma sen ten tia rum, I,10 (PL 171,1082 A; 176,56 D –
58 D); zo bacz ta kże Ro land Ban di nel li, Sen ten tiae, 43-47.



po słu gu je my się mó wiąc o nie wy mow nej Jed no ści i Trój cy; a na stęp nie
nale ży wy ka zać, ja ki mi spo so ba mi coś o niej się mó wi.

2. Te go więc przede wszyst kim trzy maj my się, iż są pew ne imio na od -
dziel nie do po szcze gól nych osób na le żą ce, jak mó wi Au gu styn w VIII księ -
dze De Tri ni ta te,630 któ re tyl ko o po szcze gól nych oso bach są orze ka ne;
pew ne zaś ozna cza ją jed ność isto ty; te orze ka ne są i o po szcze gól nych z osob -
na i o wszyst kich ra zem; in ne zaś są, któ re orze ka ne są o Bo gu w prze nośni
i przez po do bień stwo.” – Stąd Am bro ży w II księ dze De Tri ni ta te po wia da:
„Aby wia ra czy ściej ja śnia ła, wy da je się, że na le ży wy pro wa dzić tro ja ką róż-
ni cę. Są bo wiem pew ne imio na, któ re jaw nie uka zu ją wła sność Bó stwa; 
i są ta kie, któ re wy ra ża ją przej rzy stą praw dę Bo skiej wy so ko ści; in ne zaś
są, ja kie w prze no śni, przez po do bień stwo o Bo gu są orze ka ne. Zna mio -
na mi wła sno ści są: zro dze nie, Syn, Sło wo i te go ro dza ju; jed no ści zaś wiecz -
nej: mą drość, moc, praw da i te go ro dza ju; po do bień stwa zaś: blask, ce cha,
zwier cia dło i te go ro dza ju.”

Roz dział 2 (91).

Do po wy ższe go do da je, że są pew ne imio na, któ re Bo gu przy sta ją
cza so wo i orze ka ne są względ nie. Do te go do rzu cić trze ba, że są ta kże
pew ne imio na, jak mó wi Au gu styn w V księ dze De Tri ni ta te, któ re cza so -
wo [179] Bo gu przy sto ją i wzglę dem stwo rzeń są orze ka ne; nie któ re z nich
orze ka ne są o wszyst kich oso bach, jak pan, stwór ca, uciecz ka; nie któ re zaś
nie o wszyst kich, jak da ro wa ny, da ny, po sła ny.

Roz dział 3a (92).

O tym mia nie, trój ca, do da je. Prócz te go jest jed no mia no, któ re go
nie orze ka się o żad nej oso bie z osob na, lecz o wszyst kich ra zem, to jest
„trój ca”; nie jest ono orze ka ne we dług sub stan cji, lecz jak by zbior czo oznacza
wie lość osób.

Roz dział 4 (93).

O in nych imio nach, któ re od po wia da ją Bo gu cza so wo a nie są orze-
ka ne od no śnie. Są ta kże pew ne imio na, któ re od po wia da ją Bo gu w czasie
a nie są orze ka ne od no śnie, jak wcie lo ny, uczło wie czo ny i te go ro dza ju. –
Oto sześć ró żnic nazw za zna czy li śmy, któ rych uży wa my mó wiąc o Bo gu;
któ re trze ba omó wić z osob na.
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630 Nu mer 1 (PL 42,947; CCL 50,268); lecz ra czej zo bacz księ gę V, roz dzia ły 8-16 (PL
42,916-924; CCL 50,215-227).

a Do słow nie z Sum ma sen ten tia rum, I,9 (PL 171,1082 C -D; 176,56 C); źró dłem dla
niej by ło dzie ło Wal te ra z Mau re ta nii: De Tri ni ta te, roz dział 8 (PL 209,584 C); zo bacz o tym:
l. Ott, Die Tri nitätsleh re..., w Di vus Tho mas (Fr.) 21(1943)167n.



Roz dział 5b (94).

1. Że te imio na, któ re ści śle na le żą do po szcze gól nych osób, orze -
ka ne są ści śle od no śnie; te zaś, któ re jed ność isto ty ozna cza ją, orze -
ka ne są w so bie, i o po szcze gól nych, i o wszyst kich ra zem oso bach,
a łącz nie bra ne są po je dyn czo, nie mno go. Na le ży prze to wie dzieć, że
to co ści śle na le ży do po szcze gól nych osób orze ka ne jest wza jem od nośnie,
jak Oj ciec i Syn, oraz dar obu, Duch Świę ty; te zaś, któ re ozna cza ją jed ność
isto ty, w so bie są orze ka ne. A te, któ re w so bie są orze ka ne, są mia no wi cie
orze ka ne sub stan cjal nie, i o wszyst kich łącz nie, i o po je dyn czych oso bach
są orze ka ne z osob na, a łącz nie bra ne są po je dyn czo, nie mno go, jak Bóg,
do bry, moc ny, wiel ki i te go ro dza ju. Co zaś orze ka ne jest od no śnie, nie
jest orze ka ne sub stan cjal nie.

2. Stąd Au gu styn w V księ dze De Tri ni ta te tak mó wi:631 „Co kol wiek w so bie
jest orze ka ne, naj zna ko mit sza owa i Bo ska wznio słość sub stan cjal nie [180]
jest orze ka na; co zaś orze ka ne jest wo bec cze goś, nie sub stan cjal nie, lecz
od no śnie jest orze ka ne. Tak wiel ka jest si ła tej sa mej sub stan cji w Oj cu i Sy nu
i Du chu Świę tym, że co kol wiek o po je dyn czych w nich sa mych jest po wie -
dzia ne, nie mno go łącz nie, lecz po je dyn czo win no być bra ne. Mó wi my bo -
wiem: Oj ciec jest Bo giem, Syn jest Bo giem, Duch Świę ty jest Bo giem: nikt
nie wąt pi że jest to orze ka ne sub stan cjal nie; jed nak nie mó wi my, że ta Trójca
jest trze ma bo ga mi, lecz jed nym Bo giem. Tak Oj ciec na zy wa ny jest wiel ki,
Syn wiel ki i Duch Świę ty wiel ki, jed nak nie trzech wiel kich, lecz je den wielki.
Tak i wszech moc ny Oj ciec, wszech moc ny Syn, wszech moc ny Duch Święty;
jed nak nie trzej wszech moc ni, lecz je den wszech moc ny. Co kol wiek bo -
wiem w so bie sa mym zwa ne jest Bo giem, po dob nie mó wi się o po szczegól -
nych oso bach, i orze ka ne jest ra zem o ca łej Trój cy, nie mno go, lecz po je -
dyn czo. A po nie waż dla Bo ga nie czym in nym jest być, a czym in nym być
wiel kim, lecz tym sa mym dla nie go jest być, co być wiel kim, dla te go jak nie
mó wi my trzy isto ty, tak nie mó wi my trzy wiel ko ści, lecz jed na isto ta i jedna
wiel kość.”

3. Że Bóg jest wiel ki tą wiel ko ścią, któ rą sam jest; tak sa mo o do -
bro ci i o wszyst kim co orze ka ne jest sub stan cjal nie. „Bo Bó g632 nie jest
wiel ki tą wiel ko ścią, któ rą nie jest on sam, że by był jej jak by uczest ni kiem:
ina czej owa wiel kość by ła by więk sza niż Bóg; nie ma zaś cze goś więk sze go
od Bo ga; tą prze to wiel ko ścią jest wiel ki, któ rą sam jest. Dla te go nie mówi -
my trzy wiel ko ści, lecz jed na wiel kość; ani trzech wiel kich, lecz je den wiel -
ki; po nie waż Bóg wiel ki jest nie przez uczest nic two w wiel ko ści, lecz wiel ki
jest so bą sa mym wiel kim, po nie waż on jest swo ją wiel ko ścią. Tak i o dobroci
i wiecz no ści i wszech mo cy Bo ga trze ba mó wić, i w ogó le o wszyst kim co 
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b Zo bacz: Sum ma sen ten tia rum, I,9 (PL 171,1081 B – 1082 C; 176,55 B – 56 C). 
631 Roz dział 8, n. 9 (PL 42,916n; CCL 50,215n).
632 Au gu sti nus, De Tri ni ta te, księ ga V, roz dział 10, n. 11 (PL 42,918; CCL 50,218).



o Bo gu mo że być wy po wia da ne sub stan cjal nie, czym orze ka ny jest w sobie,
nie prze no śnie ani przez po do bień stwo, lecz ści śle; je że li jed nak usta mi
czło wie ka coś o nim mo że ści śle być po wie dzia ne.”

2. Oto otwar cie po uczył, że imio na ozna cza ją ce jed ność Bo skiej wy so -
ko ści: i orze ka ne są o Bo gu w so bie, to jest bez od nie sie nia, i o wszyst kim
oso bach ra zem, i o po szcze gól nych z osob na, i łącz nie nie są bra ne mno -
go, lecz po je dyn czo. Te zaś imio na, któ re przy na le żą ści śle do po szcze gól -
nych osób, orze ka ne są w od nie sie niu, a nie sub stan cjal nie. „Czym bo wiem
ści śle po je dyn cza oso ba w Trój cy jest zwa na, jak mó wi Au gu styn w tym sa -
mym dzie le,633 w ża den spo sób nie jest orze ka ne w niej sa mej, lecz wo bec
in nej wza jem, al bo wo bec stwo rze nia; i dla te go ja sne jest, że orze ka ne jest
w od nie sie niu, a nie sub stan cjal nie.”

[181] DYS TYNK CJA XXIIIc

Roz dział 1 (95).

1. O tym imie niu, któ rym jest oso ba, któ re cho ciaż orze ka ne jest
według substancji, łącznie jednak brane jest mnogo, a nie pojedynczo.
Do po wy ższe go do rzu cić trze ba, że choć wszyst kie imio na, któ re orze ka ne są
o Bo gu we dług sub stan cji, po je dyn czo a nie mno go orze ka ne są o wszystkich
oso bach łącz nie, jak wy żej zo sta ło wy ka za ne,634 jest jed nak jed no imię, mia -
no wi cie „oso ba”, któ re orze ka ne jest we dług sub stan cji o po szcze gól nych
oso bach, a łącz nie bra ne jest mno go a nie po je dyn czo. Mó wi my bo wiem:
Oj ciec jest oso bą, Syn jest oso bą, Duch Świę ty jest oso bą; i to orze ka się
we dług sub stan cji. Jed nak nie mó wi się: Oj ciec i Syn i Duch Świę ty są jedną
oso bą, lecz trze ma oso ba mi. To więc imię wy ję te jest ze wspo mnia ne go
pra wi dła imion, któ re orze ka ne są o Bo gu we dług sub stan cji, bo cho ciaż
ono orze ka ne jest w so bie i we dług sub stan cji, łącz nie jed nak bra ne jest
mno go, a nie po je dyn czo.

2. Po wa ga, że oso ba orze ka na jest w so bie i we dług sub stan cji. Że
zaś oso ba orze ka na jest we dług sub stan cji, wy ka zu je Au gu styn w VIII księ -
dze De Tri ni ta te mó wiąc:635 „Dla Bo ga nie jest czym in nym być, a czym in -
nym być oso bą, lecz cał ko wi cie tym sa mym.” – Że Oj ciec nie przez to jest
Oj cem, przez co jest. Ta kże:636 „W tej Trój cy, gdy mó wi my oso ba Oj ca,

Księga I198

633 Ta mże, roz dział 11, n. 12 (PL 42,918; CCL 50,218).
c Nie mal ca ła zło żo na jest ze słów i wy po wie dzi Au gu sty na, pod prze wo dem jed nak

Sum ma sen ten tia rum, I,9 (PL 171,1081 D – 1082 A), któ ra w rze czy sa mej za le ży od Pio tra
Abe lar da: The olo gia Scho la rium, I,6, oraz: Sic et non, roz dział 5 i 8 (PL 178,988 D, 1358 C,
1360 A). – Zo bacz J. Schne ider, Die Leh re vom dre ie ini gen Gott..., 118-123.

634 W Dys tynk cji XXII, roz dział 5.
635 Roz dział 6, n. 11 (PL 42,943; CCL 50,261).
636 Ta mże PL 42,943,262).



nie co in ne go mó wi my niż sub stan cja Oj ca. Prze to jak sub stan cją Oj ca jest
sam Oj ciec, nie przez co oj cem, lecz przez co jest, tak i oso ba Oj ca nie czym
in nym niż sa mym Oj cem jest. Oso bą bo wiem zwa na jest w so bie, nie wzglę -
dem Sy na lub Du cha Świę te go; tak jak w so bie na zy wa się Bóg, i wiel ki, 
i do bry, i spra wie dli wy i te go ro dza ju. A jak dla nie go to jest być, co Bogiem
być, co wiel kim, co do brym być, tak dla nie go to jest być, co oso bą [182]
być. – Oto wy raź nie masz, że oso ba orze ka na jest we dług sub stan cji, aby
gdy mó wi się „Oj ciec jest oso bą”, zna cze nie by ło to: Oj ciec jest isto tą Bożą;
po dob nie gdy mó wi się „Syn jest oso bą”, „Duch Świę ty jest oso bą”, to znaczy
isto tą Bo żą.

3. Dla cze go Oj ciec i Syn i Duch Świę ty nie są na zy wa ni jed ną oso -
bą, jak jed ną sub stan cją i jed nym Bo giem. Dla te go ro dzi się tu py ta nie,
trud ne wpraw dzie lecz po trzeb ne, w któ rym py ta się, dla cze go ci trzej nie
są na zy wa ni jed ną oso bą, tak jak jed ną isto tą i jed nym Bo giem. Py ta nie to
Au gu styn sta ran nie roz pa tru je i sto sow nie wy ja śnia w VIII księ dze De Tri -
ni ta te,637 tak mó wiąc: „Dla cze go tych troj ga łącz nie nie na zy wa my jed ną
oso bą, tak jak jed ną isto tą i jed nym Bo giem, lecz na zy wa my trze ma oso ba -
mi, cho ciaż nie mó wi my trzech Bo gów al bo trzy isto ty?” – Roz strzy ga. „Po -
nie waż chce my za cho wać cho ciaż je den wy raz dla te go zna cze nia, któ rym
poj mu je się Trój cę, by śmy cał ko wi cie nie mil kli, za py ta ni ‘co trzy’, sko ro
wy zna je my, że są trzej.” „Gdy więc py ta się ‘co trzy’, jak mó wi Au gu styn 
w V księ dze De Tri ni ta te,638 ludz ka mo wa do zna je wiel kiej nę dzy. Po wie -
dzia no jed nak: ‘trzy oso by’. Nie że by to by ło po wie dzia ne, lecz że by nie
mil cza no.” Bo tym wy ra zem nie mo że być wy ja śnio na wy bit ność rze czy nie -
wy mow nej. Oto uka zu je z ja kiej ko niecz no ści mó wi się mno go „oso by”,
mia no wi cie by śmy tym jed nym imie niem od po wie dzie li py ta ją cym o trzy.

Roz dział 2 (96).

1. Z ja kiej ko niecz no ści Ła cin ni cy mó wią trzy oso by, a Gre cy trzy
hi po sta zy lub sub stan cje. Tą ko niecz no ścią przy ci śnię ty jest nie tyl ko ję -
zyk ła ciń ski, lecz ta kże grec ki, cier pią cy w tej dzie dzi nie nie mal to sa mo
ubó stwo imion. Stąd Au gu styn wy ja śnia jąc co z ko niecz no ści przez Gre -
ków lub Ła cin ni ków, po wie dzia no o nie wy mow nej Trój cy, w VII księ dze
De Tri ni ta te rze cze:639 „Z po wo du mó wie nia o nie wy mow nych, by śmy jakimś
spo so bem mó wić mo gli, u Gre ków mó wi się: jed na isto ta, trzy sub stan cje”
(to jest jed na usia, trzy hy po sta ses: ina czej bo wiem Gre cy bio rą sub stancję
niż Ła cin ni cy). „U Ła cin ni ków zaś mó wi się: jed na isto ta lub sub stan cja, trzy
oso by, po nie waż nie ina czej w mo wie na szej, czy li ła ciń skiej, zwy kła być poj -
mo wa na isto ta niż sub stan cja. A że by ro zu mia no przy naj mniej w za gad ce,
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637 Roz dział 6, n. 11 (PL 42,943; CCL 50,262). Gdzie tez pierw sza część roz wią za nia.
638 Roz dział 9, n. 10 (PL 42,918; CCL 50,217).
639 Roz dział 4, n. 7 (PL 42,939; CCL 50,255).



spodo ba ło się tak mó wić: by gdy py ta no czym jest tro je, coś od po wia dać;
tych tro je praw dzi wa wia ra [183] wy zna je, gdy mó wi, że i Oj ciec nie jest
Sy nem; i mó wi że Duch Świę ty czy li dar Bo ga, nie jest ani Oj cem, ani
Synem.”

2. Że o Bo gu praw dzi wiej się my śli, niż gło si, a praw dzi wiej ist nie -
je niż się my śli. „Gdy więc py ta się czym tro je lub czym trzy,640 uda je my
się na po szu ki wa nie ja kie goś imie nia, któ rym ob ję li by śmy tych tro je; i nie
przy cho dzi na myśl, po nie waż nad wy bit ność Bó stwa  prze kra cza zdol ność
uży wa nej mo wy. Bar dziej praw dzi wie bo wiem my śli się o Bo gu, niż mó wi
i bar dziej praw dzi wie ist nie je niż się my śli.

3. „Oj ciec więc i Syn i Duch Świę ty,641 po nie waż są trzej, py taj my co jest
po trój ne, co ma ją wspól ne go. Nie mo gą bo wiem być na zwa ni trze ma oj ca -
mi, po nie waż tam tyl ko Oj ciec jest oj cem; ani trze ma sy na mi, po nie waż
tam ani Oj ciec nie jest sy nem, ani Duch Świę ty; ani trze ma du cha mi świę -
ty mi, po nie waż Duch Świę ty w ści słym zna cze niu, w któ rym zwa ny jest ta -
kże Da rem Bo ga, nie jest ani Oj cem, ani Sy nem. Co więc tro ja kie? Je że li
mó wi się, że są trze ma oso ba mi, wspól ne im jest to, czym jest oso ba.” 
„Z pew no ścią bo wiem,642 po nie waż Oj ciec jest oso bą, i Syn jest oso bą, i Duch
Świę ty jest oso bą, dla te go zwa ni są trze ma oso ba mi.” „Dla te go więc mó wi -
my trzy oso by,643 po nie waż wspól ne jest im to, czym jest oso ba.” – Z po wy -
ższych otwar cie mo żna po jąć, z ja kiej ko niecz no ści mó wi się u Ła cin ni ków
„trzy oso by”, po nie waż oso ba jest orze ka na we dług sub stan cji; stąd też
trzem wspól ne jest to, czym jest oso ba.

Roz dział 3 (97).

1. Dlaczego nie mówimy, że trzech bogów jest Ojcem i Synem i Du-
chem Świę tym, jak mó wi my że trzy oso by, sko ro to czym jest Bóg jest
im wspól ne, po nie waż Oj ciec jest Bo giem, i Syn jest Bo giem, i Duch
Świę ty jest Bo giem. Lecz py ta się tu: sko ro mó wi my, że Oj ciec i Syn i Duch
Świę ty są trze ma oso ba mi, po nie waż wspól ne im jest to, czym jest oso ba,
to zna czy po nie waż Oj ciec jest oso bą, i Syn jest oso bą, i Duch Świę ty jest
oso bą, dla cze go nie mó wi my po dob nie, ”trzej bo go wie”, sko ro i Oj ciec jest
Bo giem, i Syn jest Bo giem, i Duch Świę ty jest Bo giem? – Te mu mia no wi cie
sprze ci wia się Pi smo; tam te go zaś cho ciaż nie mó wi, jed nak nie za prze cza. 

2. Za gad nie nie. Dla te go Au gu styn po ru sza jąc i roz strzy ga jąc to za gad -
nie nie w księ dze VII De Tri ni ta te tak mó wi:644 „Je że li dla te go mó wi my, że
Oj - [184] ciec i Syn i Duch Świę ty są trze ma oso ba mi, po nie waż wspól ne
jest to, czym jest oso ba, dla cze go nie mó wi my też, że są trze ma bo ga mi? 
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640 Au gu styn, ta mże.
641 Au gu styn, ta mże (PL 42,940; CCL 50,256n).
642 Au gu styn, ta mże, n. 8 (PL 42,941; CCL 50,257).
643 Au gu styn, ta mże (PL 42,940; CCL 50,257).
644 Roz dział 4, n. 8 (PL 42,940n; CCL 50,257n).



Z pew no ścią, jak zo sta ło po wie dzia ne,645 po nie waż Oj ciec jest oso bą, i Syn
oso bą, i Duch Świę ty oso bą, dla te go zwa ni są trze ma oso ba mi. Po nie waż
więc Bóg Oj ciec, i Bóg Syn, i Bóg Duch Świę ty, dla cze go nie są zwa ni trze -
ma bo ga mi?” – Oto sta wia py ta nie. Zważ co od po wia da do da jąc:646 „Czy
dla te go nie są na zy wa ni trze ma bo ga mi, po nie waż Pi smo nie mó wi trzej
bo go wie? Lecz i trzech osób ni gdzie tekst Pi sma nie wspo mi na. Czy dla te -
go wol no by ło z ko niecz no ści mó wie nia i spie ra nia się mó wić trzy oso by,
nie po nie waż Pi smo mó wi, lecz po nie waż Pi smo nie za prze cza? Je że li zaś
po wie dzie li by śmy trzej bo go wie, Pi smo sprze ci wi ło by się mó wiąc:647

Słuchaj Izra elu! Pan, Bóg nasz, Pan je den jest.” Oto roz strzy gnię cie za gad -
nie nia, dla cze go ra czej mó wi my o trzech oso bach, niż o trzech bo gach,
ponie waż te mu mia no wi cie Pi smo nie sprze ci wia się.

Roz dział 4 (98).

1. In ne za gad nie nie: dla cze go nie mó wi my trzy isto ty jak trzy oso -
by, sko ro Pi smo te mu się nie sprze ci wia. Za iste i tu wy nu rza się in ne
py ta nie, któ re Au gu styn do łą cza w dal szym cią gu mó wiąc:648 „Dla cze go, rze -
cze,  nie wol no po wie dzieć i trzy isto ty, po nie waż Pi smo po dob nie jak nie
mó wi, tak i nie sprze ci wia się? A je że li po wiesz, że dla jed no ści Trój cy nie
mó wi się trzy isto ty, lecz jed na isto ta, py tam dla cze go dla tej sa mej jed ności
Trój cy nie mó wi się jed na oso ba, a trzy oso by. Jak bo wiem wspól ne jest im
mia no isto ty, tak że ka żdy z osob na na zy wa ny jest isto tą, tak wspól ny im
jest wy raz oso ba.” – „Cóż więc po zo sta je?649 By śmy wy zna li, że z ko niecz -
no ści mó wie nia u Gre ków i Ła cin ni ków zro dzi ły się te wy ra zy, prze ciw ko
pod stę pom lub ułu dom błęd no wier ców. I gdy ludz ka bie da usi ło wa ła
mówiąc do ludz kich ro zu mów, co w skarb cu du cha utrzy mu je o Bo gu, czy
to przez po bo żną wia rę, czy przez ja kie kol wiek poj mo wa nie, lę ka ła się
mówić trzy isto ty, by w tej naj wy ższej jed no li to ści nie poj mo wa no ja kiejś
roz ma ito ści. Nie mo gła zno wu po wie dzieć, że nie ma ja kie goś troj ga: co
po nie waż po wie dział Sa be liusz, po padł w błęd no wier stwo. Szu ka ła więc,
co by po wie dzia ła tro iste, i po wie dzia ła trzy oso by, czy li trzy sub stan cje”
we dług Gre ków.

[185] 2. Jak my mó wi my trzy oso by, tak Gre cy trzy sub stan cje, które
zwą hi po sta za mi, ina czej bio rąc sub stan cje niż my. Co bo wiem trze ba
poj mo wać we dług na sze go zwy cza ju o oso bach,650 to we dług Gre ków o sub -
stan cjach. Tak oni bo wiem mó wią trzy sub stan cje, jed na isto ta” (to jest 
trzy hi po sta zy, jed na usia), „jak my mó wi my trzy oso by, jed na isto ta lub
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645 Jak wy żej, Dys tynk cja XXIII, roz dział 2.
646 Au gu styn, ta mże (PL 42,941; CCL 50,258).
647 Pwt 6,4.
648 Au gu styn, ta mże.
649 Ta mże, n. 9 (PL 42,941n; CCL 50,259).
650 Ta mże, n. 8 (PL 42,941; CCL 50,259).



sub stan cja”. „Cho ciaż i oni,651 gdy by chcie li, jak zwą trze ma sub stan cja mi
trzy hy po sta ses, mo gli by zwać trze ma oso ba mi trzy pro so pa. Te go jed nak nie
chcie li mó wić, po nie waż być mo że zgod nie ze zwy cza jem ich ję zy ka mó wi
się sto sow niej.”

Roz dział 5 (99).

1. Że w Trój cy nie ma roz ma ito ści, ani po je dyn czo ści lub sa mot -
no ści, lecz jed ność i tro istość, i ró żni ca i to żsa mość. Już wy star cza jąco,
jak są dzę, wy ka za ne zo sta ło z ja kiej ko niecz no ści mó wi my trzy oso by; a dla -
cze go po dob nie nie trzech bo gów lub trzy isto ty: po nie waż mia no wi cie 
w jed nym sprze ci wia się Pi smo, w dru gim poj mo wa nie roz ma ito ści. Po nie -
waż tam nie ma w ogó le żad nej roz ma ito ści, tak jak ani po je dyn czo ści, ani
sa mot no ści, lecz jest jed ność i tro istość.

2.d Stąd Au gu styn w VII księ dze De Tri ni ta te mó wi:652 „Ludz ka bie da szu -
ka jąc co na zwie troj giem, po wie dzia ła trzy oso by lub sub stan cje: w tych
imio nach nie chcia ła poj mo wać roz ma ito ści, lecz i po je dyn czo ści nie chciała,
by tam nie tyl ko jed ność by ła poj mo wa na z te go, że mó wi się jed na isto ta,
lecz ta kże tro istość z te go, że mó wi się trzy oso by.”

3.e Rów nież Hi la ry w VII księ dze De Tri ni ta te po wia da:653 „Pan mó wi:654

Kto mnie wi dzi, wi dzi i Oj ca. Gdy to się mó wi, wy klu cza się poj mo wa nie
po je dyn cze go i je dy ne go. Bo po wie dze nie nie ozna cza sa mot ne go, a wyzna-
nie uczy, że na tu ra jest jed no li ta. Oj ciec bo wiem wi dzia ny jest w Sy nu przez
zjed no czo ne po do bień stwo na tu ry. Jed nym są bo wiem zro dzo ny i ro dzą -
cy: jed nym są, a nie je den. Prze to Syn nie jest sa mot ny, ani po je dyn czy, ani
nie rów ny”. – Rów nież w tym sa mym:655 „Jak w Oj cu i Sy nu [186] dwóch
bo gów wie rzyć, nie zbo żne jest, tak Oj ca i Sy na po je dyn czym Bo giem głosić,
świę to kradz kie jest.” „Nic w nich no we go, nic roz ma ite go, nic ob ce go, nic
roz dziel ne go nie ma.”

4. O tym rów nież mó wi Au gu styn w księ dze Qu aestio num ve te ris ac novae
Le gis:656 „Je den jest Bóg, lecz nie po je dyn czy.” – Ta kże Am bro ży w księ dze
De Tri ni ta te po wia da:657 „Co jest jed nej sub stan cji, nie da się od dzie lić, cho -
ciaż nie jest po je dyn czo ści, lecz jed no ści.” „Bóg, gdy na zy wa ny jest je den,658
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651 Ta mże, roz dział 6, n. 11 (PL 42,943; CCL 50,261).
d Czę ścio wo w Sum ma sen ten tia rum, I,9 (PL 171,1081 D – 1082 A; 176,55 C – 56 A),

gdzie ta kże do słow nie po wa ga Au gu sty na, a pierw sza Am bro że go ni żej w n. 4.
652 Roz dział 4, n. 9 (PL 42,941n; CCL 50,259).
e Jak za zna czy li już w tym miej scu Oj co wie wy daw cy dru gie go wy da nia (1916), pierwsza

po wa ga Hi la re go utka na jest z sied miu uryw ków De Tri ni ta te, VII, nn. 38-39.
653 Nu me ry 38-39 (PL 10,231 B – 232 B).
654 J 14,9.
655 Hilary, ta mże, n. 39 (PL 10,233 A), gdzie i tekst bez po śred nio na stęp ny.
656 Za gad nie nie 122 (dzie ło Am bro zja stra wśród dzieł Au gu sty na, PL 35,2367; CSEL

50,369).
657 To jest De fi de, V, roz dział 3, n. 46 (PL 16[1845]658 D; CSEL 78,234).
658 Am bro ży, ta mże, II, roz dział 1, n. 18 (PL 16,563 C; CSEL 78,63).



nie wy klu cza tro isto ści Bó stwa; i dla te go nie orze ka się, co jest poje dyn -
czo ści, lecz co jest jed no ści.” – Oto z po wy ższych oka zu je się, że Bóg nie ma
być wy zna wa ny ani po je dyn czy, ani roz ma ity, ani je dy ny czy sa mot ny,
ponie waż po je dyn czość i sa mot ność wy klu cza wie lość osób, a roz ma itość
zno si jed ność isto ty.

5. Roz ma itość wpro wa dza roz dział Bó stwa, po je dyn czość za bie ra ró żni -
cę Trój cy. Stąd Am bro ży w I księ dze De Tri ni ta te mó wi:659 „Jed no li tość nie
jest roz ma ita ani po je dyn cza”; „i nie mie sza jąc Oj ca i Sy na we dług Sa be -
lian; ani roz dzie la jąc Oj ca i Sy na we dług Arian. Oj ciec bo wiem i Syn ma ją
ró żni cę, roz dzie le nia zaś nie ma ją.” – Ta kże w tym sa mym:660 „Oj ciec i Syn
jed nym Bó stwem są; i nie ma tam ró żni cy sub stan cji ani żad nej roz ma itości:
ina czej jak mó wi my, że Bóg jest je den? Roz ma itość bo wiem po wo du je wie -
lość.” Wia do mo więc z po wy ższych, że w Trój cy na ma żad nej roz maito ści.

6. Cza sem oso by zwa ne są roz ma ite, to jest ró żne. Je że li jed nak cza -
sem na pi śmie znaj dzie się po wie dze nie: trzy roz ma ite oso by i te go ro dzaju,
‘roz ma ite’ zna czy ‘ró żne’.

Roz dział 6 (100).

Że Bóg nie po wi nien być zwa ny mno gi. I jak w Trój cy nie ma roz ma -
ito ści, tak i mno go ści; i dla te go Bóg nie po wi nien być zwa ny mno gi, lecz
tro isty i pro sty. Stąd Am bro ży w I księ dze De Tri ni ta te rze cze:661 „W Oj cu 
i Sy nu jest nie ró żne, lecz jed no Bó stwo; ani nie mo że być zmie sza ne, co
jest jed no, ani nie mo że być mno gie, co jest jed no li te.” Bóg więc nie jest
mno gi.

[187] DYS TYNK CJA XXIVf

Roz dział je dy ny (101).

1. Co zna czą te na zwy: je den, dwaj lub dwie, trzy lub tro je, tro ja -
ki lub trój ca, wie lu lub wie lość, ró żni ca lub ró żne, gdy uży wa my ich
mó wiąc o Bo gu. Po nie waż w Trój cy nie ma roz ma ito ści lub po je dyn czo -
ści, ani mno go ści lub sa mot no ści, trze ba tu sta ran nie szu kać, co zna czą te
na zwy, mia no wi cie: je den lub jed na, dwaj lub dwie, trzy lub tro je, wie lu lub
wie lość, ró żni ca lub ró żne, gdy mó wi się: je den Bóg, dwie oso by lub trzy
oso by, wie le osób, ró żne są oso by; lub gdy mó wi się ró żni ca osób, wie lość
osób, trój ca osób i te go ro dza ju. Mó wiąc to zda je my się za kła dać w Bo gu
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659 To jest De fi de, a po praw nie w księ dze II, roz dzia le 8, n. 69 (PL 16,574 B; CSEL 
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660 Księ ga I, roz dział 2, nn. 18-19 (PL 16,533 A -B; CSEL 78,11).
661 Roz dział 2, n. 17 (PL 16,533 A; CSEL 78,10).
f Zo bacz: J. Schne ider, Die Leh re vom Dre ie ini gen Gott..., 189-196.



wiel ko ści licz bo we, i mno gość rze czy lub roz ma itość. Co więc one tam
ozna cza ją, sta raj my się wy ka zać, dzię ki wy ja wie niu przez te go, o kim mó -
wi my.

2. g Bar dziej są one wy po wia da ne ce lem wy klu cze nia te go, cze go
w Bo gu nie ma, niż ce lem stwier dze nia cze goś. Je że li pil nie roz wa żamy
po wy ższe sło wa po wag,662 by śmy zdo by li poj mo wa nie te go, co po wie dziane,
uży wa nie tych słów wy da je się wpro wa dzo ne bar dziej dla usu wa nia i wyklu -
cza nia z pro sto ty Bó stwa, cze go tam nie ma, niż stwier dze nia czegoś.

3. Co zna czy je den, gdy mó wi się je den Bóg. Gdy bo wiem mó wi się
„je den Bóg”, wy klu cza się wie lość bo gów, a nie za kła da się wiel ko ści licz -
bo wej w Bo gu; jak by się mó wi ło: Jest Bóg, i nie ma mno gich lub wie lu
bogów. Stąd Am bro ży w księ dze De Tri ni ta te rze cze:663 „Gdy [188] Bo ga
na zy wa my jed nym, jed ność wy klu cza licz bę bo gów, a nie za kła da w Bo gu
wiel ko ści, po nie waż ani licz by, ani wiel ko ści tam nie ma.”

4. W ja kim zna cze niu mó wi się je den jest Oj ciec lub je den jest Syn.
Po dob nie gdy mó wi się „je den jest Oj ciec” lub „je den jest Syn” i te go rodzaju,
zna cze nie po wie dze nia jest ta kie: że nie ma wie lu Oj ców lub wie lu Sy nów;
tak i o po dob nych.

5. W ja kim poj mo wa niu mó wi się wie le osób. Rów nież gdy mó wimy,
że „jest wie le osób”, wy klu cza my po je dyn czość i sa mot ność, a nie stwierdza-
my tam roz ma ito ści lub mno go ści; jak by się mó wi ło: wy zna je my oso by bez
sa mot no ści i po je dyn czo ści. Stąd Hi la ry w IV księ dze De Tri ni ta te tak mó -
wi:664 „Rzekł Bóg:665 Uczyń my czło wie ka na wy obra że nie i po do bień stwo
na sze. Py tam te raz, czy uwa żasz, że sam Bóg to do sie bie po wie dział, czy
są dzisz, że by ła to mo wa do ko goś in ne go. Je że li mó wisz, że sam, do wo -
dzisz je go gło sem, mó wią ce go: Uczyń my oraz na szą. Wy zna nie wspól no ty
bo wiem znio sło po ję cie po je dyn czo ści i sa mot no ści, po nie waż ktoś sa mot -
ny nie mo że mieć wspól no ty. A sa mot no ści po je dyn cze go nie przyj mu je
Uczyń my, ani do in ne go od sie bie nie po wie dział by na sze.” – Zwróć uwagę,
czy tel ni ku, na te sło wa, i zo bacz że na zwą wspól no ty ozna czył wie lość;
wyzna nie więc wspól no ty jest wy zna niem wie lo ści, któ rą wy znał mó wiąc
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g Zda nie tu przy to czo ne, że jed ność i licz by w spra wach Bo żych na le ży brać tyl ko wy -
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665 Rdz 1,26.



Uczyń my oraz na sze. Oba bo wiem wy po wia da ne są mno go. Lecz tym wy -
zna niem wie lo ści nie stwier dził roz ma ito ści lub mno go ści, lecz za prze czył
sa mot no ści i po je dyn czo ści. Tak więc gdy mó wi my wie le osób, lub wie lość
osób, wy klu cza my po ję cie po je dyn czo ści i sa mot no ści.

6. Co ozna cza tro istość gdy mó wi się trzy oso by. Tak też gdy mó wi -
my „trzy oso by”, na zwą tro isto ści nie stwier dza my w Bo gu wiel ko ści licz -
bo wej lub ja kiejś roz ma ito ści, lecz ozna cza my poj mo wa nie skie ro wa ne nie
do ko goś in ne go, jak tyl ko Oj ca i Sy na i Du cha Świę te go, by tej wy po wiedzi
ta kie by ło poj mo wa nie: Są trzy oso by, lub jest trzech: Oj ciec i Syn i Duch
Świę ty; to zna czy nie tyl ko Oj ciec, nie tyl ko Syn, nie tyl ko Oj ciec i Syn są 
w Bó stwie, lecz ta kże Duch Świę ty, a nie ktoś in ny od nich. Po dob nie jest
tam nie tyl ko ta lub ta oso ba, al bo ta i ta, lecz ta i ta oraz tam ta, a nie in na.
I że to tak trze ba poj mo wać wy star cza ją co wy ka zu je Au gu styn, gdzie mó wi,666

że tym mia nem „nie chciał po jąć roz ma ito ści, lecz wy klu czyć po je dynczość.”
7. Co przez dwie, gdy mó wi się dwie oso by, lub Oj ciec i Syn są

dwaj. Po dob nie gdy mó wi my „dwaj są, Oj ciec i Syn”, nie po dwój ną wiel -
[189] kość tam stwier dza my, lecz ozna cza my to, że nie jest tyl ko Oj ciec,
al bo tyl ko Syn, lecz Oj ciec i Syn, i ten nie jest tam tym; i tak o in nych te go
ro dza ju. – Tak rów nież gdy mó wi my „Oj ciec i Syn są dwie ma oso ba mi”,
ozna cza my tym, że nie tyl ko Oj ciec jest oso bą, ani tyl ko Syn jest oso bą, lecz
Oj ciec jest oso bą i Syn jest oso bą, i ta nie jest tam ta.

8. W ja kim zna cze niu mó wi się ró żni ca w oso bach lub ró żne oso -
by. Gdy zaś mó wi my „oso by są ró żne”, lub „jest ró żni ca w oso bach”, wy -
klu cza my zla nie i zmie sza nie, i ozna cza my, że ta nie jest tam ta. A gdy
dodajemy: „osoby różnią się właściwościami” czy „właściwościami się różnią-
ce”, ozna cza my, że in na jest ta oso ba, a in na tam ta swo imi wła ści wo ściami.
A gdy mó wi my „że in na i in na” nie stwier dza my tam roz ma ito ści lub wro -
go ści, lecz wy klu cza my sa be liań skie zla nie.

9. Jak się tam bie rze roz ró żnie nie. Tak też gdy mó wi się „roz ró żnio -
ne oso by”, lub gdy mó wi się „roz ró żnie nie jest w oso bach”, to sa mo poj -
mo wa nie za kła da my. Tym bo wiem spo so bem bra na jest tam ró żni ca,
któ rym roz ró żnie nie. I sto sow nie mó wi się, że jest tam roz ró żnie nie lub
ró żni ca, a nie roz ma itość lub po dział czy roz dział. – Stąd Am bro ży w I księ -
dze De Tri ni ta te:667 „Nie ten sam jest Oj cem, któ ry Sy nem, lecz mię dzy
Ojcem i Sy nem jest wy raź na ró żni ca.”

10. W ja ki spo sób bra na jest tam trój ca. Gdy zaś mó wi się „trój ca”,
wy da je się to ozna czać, co ozna cza się gdy mó wi się „trzy oso by”: aby jak
nie mo żna po wie dzieć: Oj ciec jest trze ma oso ba mi, lub Syn jest trze ma oso -
ba mi, tak nie po win no się mó wić: Oj ciec jest trój cą, lub Syn jest trój cą.

11. Co wy da je się po wy ższym prze ciw ne. Tu nie na le ży po mi jać, że
cho ciaż wy żej po wie dzia no,668 iż Bo ga nie na le ży wy zna wać ani po je dyn czym
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666 Zo bacz wy żej, Dys tynk cja  XXIII, roz dział 5, n. 2.
667 To jest De fi de, I, roz dział 2, n. 16 (PL 16[1845]532 C; CSEL 78,10).
668 Tu, w n. 5.



ani mno gim, i to po wa ga mi Świę tych zo sta ło po twier dzo ne, Izy dor zda je
się prze ciw nie my śleć, mó wiąc:669 „Na le ży roz ró żnić mię dzy trój cą a jed no -
ścią. Jed ność bo wiem jest pro sta i po je dyn cza, trój ca zaś mno ga i po li czal -
na, po nie waż „trój ca” jest „jed no ścią trzech”. Oto jed ność zwie po je dyn czą,
a trój cę mno gą i po li czal ną. – Lecz na to mó wi my, że po je dyn czą bie rze tak
jak in ni bio rą jed no, mno gą i po li czal ną tak jak in ni mó wią tro ja ki.

[190] DYS TYNK CJA XXV

Roz dział 1h (102).

1. Co zna czy, gdy mó wi się mno go: trzy oso by lub dwie oso by. Poza
tym roz wa żyć trze ba, gdy to mia no „oso ba”, jak po wie dzia no wy żej,670 orze -
ka ne jest we dług sub stan cji, ja kie jest poj mo wa nie wy ra że nia, gdy wy po -
wia da ne jest mno go: trzy oso by lub dwie oso by oraz gdy mó wi się: in na
jest oso ba Oj ca, in na oso ba Sy na, in na oso ba Du cha Świę te go. Je że li bo -
wiem w tych wy ra że niach mia no oso by poj mu je się ja ko isto tę, zda je my się
wy zna wać wie le istot, a tak wie lu bo gów. Je że li zaś tam nie ozna cza isto ty,
in ne jest zna cze nie te go mia na, gdy mó wi się: Oj ciec jest oso bą, Syn jest
oso bą; a in ne gdy mó wi się: Oj ciec i Syn i Duch Świę ty są trze ma oso ba mi,
oraz gdy mó wi się: in na jest oso ba Oj ca, in na Sy na i te go ro dza ju.

2. Że wy da je się, iż we dług isto ty mó wi się: in na oso ba Oj ca, in na
Sy na, czy trzy oso by, jak gdy mó wi się: Oj ciec jest oso bą, Syn jest oso -
bą. Oso ba bo wiem, jak wy żej mó wi Au gu styn,671 orze ka na jest w so bie; a dla
Bo ga tym sa mym jest być oso bą, co ist nieć, tak jak tym sa mym jest ist nieć co
być Bo giem. Stąd wy raź nie wy ni ka, że orze ka my isto tę Bo żą mó wiąc: Oj ciec
jest oso bą, Syn jest oso bą, Duch świę ty jest oso bą, to jest isto tą; i w ogó le
jed no i to sa mo ozna cza ne jest mia nem „oso ba”, to zna czy isto ta Bo ża, gdy
mó wi się: Oj ciec jest oso bą i Syn jest oso bą, co ozna cza mia no „Bóg” gdy
mó wi się: Oj ciec jest Bo giem, Syn jest Bo giem. Tak też to sa mo jest ozna cza -
ne gdy mó wi się: Bóg jest Bo giem i Bóg jest oso bą; w obu bo wiem mia nach
poj mu je się isto tę Bo żą, po nie waż oba orze ka ne są we dług sub stan cji.

[191] 3. Gdy zaś mó wi się: Oj ciec, Syn i Duch Świę ty są trze ma oso ba -
mi, cóż mia nem „oso ba” ozna cza my?  Czy isto tę? To bo wiem by się wy da -
wa ło, gdy by śmy wy żej przy to czo ne sło wa Au gu sty na sta ran nie zba da li.
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669 Tyl ko czę ścio wo i co do zna cze nia czy ta się to u Izy do ra. Ethy mo lo giae, VII, roz dział 4,
nn. 1, 2 i 8 (PL 82,271 A, C).

h Zo bacz Piotr Abe lard, The olo gia chri stia na, IV (PL 178,1269n); Wal ter z Mau re ta nii,
De Tri ni ta te, roz dzia ły 2 i 6 (PL 209,577 C – 578 A, 581 A – 582 B); Sum ma sen ten tia rum, I,9
(PL 171,1081 D – 1082 C; 176,55 C -D). Zo bacz też: J, Schne ider, Die Leh re vom Dre ie inigen
Gott..., 118-136.

670 Jak wy żej, Dys tynk cja 23, roz dział 1.
671 Ta mże, n. 2.



Wy żej bo wiem po wie dział,672 że „dla te go mó wi my trzy oso by, po nie waż to,
czym jest oso ba, jest trzem wspól ne”; a ta kże „po nie waż Oj ciec jest oso bą,
i Syn jest oso bą, i Duch Świę ty jest oso bą, dla te go zwa ni są trze ma oso ba -
mi.” Wy da je się więc że mia no ”oso ba” ma to sa mo zna cze nie gdy mó wi się
„trzy oso by”, któ re ma gdy mó wi się „Oj ciec jest oso bą, Syn jest oso bą,
Duch Świę ty jest oso bą”; po nie waż jak wy ka zu je Au gu styn, mó wi się to, to
zna czy „trzy oso by”, z po wo du te go oraz „po nie waż to, czym jest oso ba,
jest im wspól ne”. To więc co jest im wspól ne, to zna czy Oj cu, Sy no wi i Du -
cho wi Świę te mu, wy da je się, że jest ozna czo ne mia nem „oso ba”, gdy mówi
się „trzy oso by”.

4. Wy da je się, że mo żna ina czej wy ka zać, że orze ka się we dług isto -
ty, na wet gdy wy po wia da ne jest mno go. Ina czej też mo żna wy ka zać, że
tam mia no „oso ba” ozna cza isto tę, gdy mó wi się „trzy oso by”. Jak bo wiem
wy żej po wie dział Au gu styn,673 z tej ko niecz no ści rze kli śmy „trzy oso by”, by
py ta ją cym od po wie dzieć, „co trzy”, al bo co tro je”. Gdy więc py ta się „co
trzy” al bo „co tro je”, sto sow nie od po wia da się, gdy mó wi się „trzy oso by”.
A gdy py ta się „co trzy” al bo „co tro je”, przez „co” py ta się o isto tę: nie znaj -
du je się bo wiem co to są ci trzej, jak tyl ko isto tę. Je że li więc po praw nie odpo-
wia da my na py ta nie, trze ba by śmy od po wia da jąc ozna czy li „isto tę”: ina czej
nie wy ka zu je my, co to są trzej. Je że li zaś od po wia da jąc ozna cza my isto tę,
tę isto tę poj mu je my pod mia nem ”oso by”, gdy mó wi się „trzy oso by”.

5. Po gląd pew nych, któ rzy uwa ża ją, że mia nem oso by ozna cza się
isto tę, gdy mó wi my trzy oso by. Nie któ rym wy da je się,674 że mia nem
„oso ba” ozna cza się isto tę, gdy mó wi się „trzy oso by”, dla te go że Au gu styn
po wia da:675 „dla te go mó wi się trzy oso by, po nie waż wspól ne jest im to,
czym jest oso ba”, by ta kie by ło poj mo wa nie: Oj ciec i Syn i Duch Świę ty są
trze ma oso ba mi, to zna czy jest trzech ma ją cych to wspól ne, czym jest oso -
ba, to zna czy są trzej, z któ rych ka żdy jest oso bą, czy li isto tą. – Lecz ja kim
spo so bem, we dług te go poj mo wa nia, po wie się:  „in na jest oso ba [192]
Oj ca, in na Sy na? I to też chcą po jąć, mia no wi cie: in ny jest Oj ciec i in ny Syn,
to jed nak ma ją cy wspól ne, czym jest oso ba. I to po twier dza ją po wa gą Au -
gu sty na, któ ry w VII księ dze De Tri ni ta te po wia da:676 „Mó wi my, że trzy oso -
by są tej sa mej isto ty, lub trzy oso by są jed ną isto tą. Nie mó wi my zaś, że
trzy oso by są z jed nej isto ty, jak by in ne tam by ło czym jest isto ta, in ne czym
jest oso ba.” – Tą po wa gą i po wy ższy mi usi łu ją twier dzić, że we wspo mnia -
nych wy po wie dziach mia no oso by ozna cza isto tę. Lecz co od po wie dzą na
to, co sam Au gu styn mó wi w księ dze De fi de,677 mia no wi cie  że „in ny jest
Oj ciec w oso bie czy li oso bo wo, in ny oso bo wo Syn, in ny oso bo wo Duch
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672 Jak wy żej, Dys tynk cja 23, roz dział 2, n. 3.
673 Ta mże, n. 1-2.
674 Być mo że Wal te ro wi z Mau re ta nii, De Tri ni ta te, roz dział 6 (PL 209,581 C -D).
675 Zo bacz wy żej, Dys tynk cja 23, roz dział 2.
676 Roz dział 6, n. 11 (PL 42,945; CCL 50,246n).
677 To jest Ful gen cjusz, De fi de ad Pe trum, roz dział 1, n. 5 (PL 65,674 C; CCL 91A,715).



Świę ty”? Ja kim spo so bem bo wiem in ny oso bo wo Oj ciec, in ny oso bo wo
Syn, je że li w by ciu oso bą są cał ko wi cie zgod ni, to zna czy je że li oso ba powo -
du je poj mo wa nie tyl ko isto ty? Dla te go wy da je nam się, że ina czej mo żna to
wy ra zić bar dziej od po wied nio, zgod nie z po wa ga mi na uczy cie li ka to lic kich.

Roz dział 2 (103).

1. Że to mia no ”oso ba” tro ja ko w Trój cy jest bra ne, i to jest po ży -
tecz na i ka to lic ka na uka o oso bie oraz oso bach. Trze ba prze to wie -
dzieć, że to mia no „oso ba” ma wie le, a nie jed no tyl ko zna cze nie; i jak mó wi
Hi la ry w księ dze De Tri ni ta te,678 „poj mo wa nie wy żej po wie dzia nych na le -
ży czer pać z przy czyn mó wie nia, po nie waż nie mo wie pod da na jest rzecz,
lecz rze czy pod da na jest mo wa.” Roz ró żnia jąc więc przy czy ny wy po wia da -
nia te go mia na, mia no wi cie „oso ba”, wy od ręb nia my zna cze nie, mó wiąc iż
to mia no, mia no wi cie „oso ba”, ści śle orze ka ne jest we dług sub stan cji 
i ozna cza isto tę, jak wy żej oka zu je Au gu styn,679 gdy mó wi: Bóg jest oso bą,
Oj ciec jest oso bą. 

2. Co zna czy gdy mó wi się trzy oso by: mia no wi cie trzy sa mo ist no -
ści lub trzy by ty, nie trzy isto ty. Z pew nej jed nak ko niecz no ści, jak wy -
żej po wie dział Au gu styn,680 prze nie sio ne zo sta ło to mia no, by mó wio no
mno go „trzy oso by”, gdy py ta się co trzy lub co tro je; gdzie nie ozna cza
isto ty, to jest na tu ry Bo żej, któ ra wspól na jest trzem, lecz sa mo ist no ści, lub
we dług Gre ków hi po sta zy. Gre cy mia no wi cie jak [193] rze cze Au gu styn,
ina czej bio rą sub stan cję, to jest hi po sta zę, ina czej my. My bo wiem sub stan -
cją na zy wa my isto tę czy li na tu rę; mó wi my zaś oso by, tak jak oni mó wią
sub stan cje, czy li hi po sta zy. Je że li więc my tak bie rze my oso by, jak oni sub -
stan cje lub hi po sta zy, a in ni ina czej bio rą hi po sta zy, niż my sub stan cję:
inaczej więc my bie rze my oso by niż sub stan cję. Gdy więc mó wi my „trzy
oso by”, nie ozna cza my tam isto ty mia nem oso by. Co więc mó wi my? Mó wi -
my, że są trzy oso by, to jest trzy sa mo ist no ści, mia no wi cie trzy by ty: na co
Gre cy mó wią trzy hi po sta zy.

3. Wy ka zu je, że sło wa Au gu sty na zga dza ją się z tym zda niem. A to
zna cze nie wspar te jest po wy ższy mi sło wa mi Au gu sty na,681 je że li głę biej są
poj mo wa ne: „Po nie waż bo wiem Oj ciec jest oso bą”, to jest isto tą, „i Syn
oso bą, i Duch Świę ty oso bą, dla te go zwa ni są trze ma oso ba mi”, to jest trzema
sa mo ist no ścia mi, trze ma by ta mi. Nie mo gli by bo wiem być zwa ni sa mo ist no-
ścia mi lub by ta mi, gdy by ka żdy z nich nie był oso bą, to jest isto tą. „Po nieważ
więc wspól ne jest im to, czym jest oso ba”, to jest isto ta, „prze to słusz nie
zwa ni są trze ma oso ba mi”, to jest sa mo ist no ścia mi lub sa mo ist ny mi: aby
jak praw dzi wie i ści śle ist nie je isto ta, któ ra jest im wspól na, tak ci trzej
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678 Księ ga IV, n. 14 (PL 10,107 C).
679 Dys tynk cja 23, roz dział 1, n. 2.
680 Ta mże, roz dział 1, n. 3.; roz dział 2, n. 1.
681 Jak wy żej, Dys tynk cja 23, roz dział 2, n. 3.



praw dzi wie i ści śle poj mo wa ni by li ja ko sa mo ist no ści lub by ty. I dla te go
Au gu styn roz ró żnia jąc przy czy ny te go co po wie dzia no, rze cze:682 „trzy oso -
by są jed ną isto tą lub tej sa mej isto ty, nie z jed nej isto ty, by nie poj mo wa -
no, że czym in nym jest tam oso ba, czym in nym isto ta.” Trzy bo wiem oso by,
to jest sa mo ist no ści, są jed ną isto tą i jed nej isto ty; nie są zaś jed ną oso bą
lub jed nej oso by, cho ciaż oso ba nie kie dy orze ka na jest we dług sub stan cji:
gdy by się bo wiem to mó wi ło, po wsta ło by za mie sza nie w oso bach.

4. Od po wia da tu na ich za rzut, któ rym usi łu ją udo wod nić, że oso -
by bie rze się we dług isto ty, po nie waż od po wia da my py ta ją cym co
trzej lub co tro je. Na to zaś co oni mó wią:683 „A gdy py ta się ‘co trzy’ al bo
‘co tro je’, przez ‘co’ py ta się o isto tę: nie znaj du je się bo wiem co to są ci
trzej, jak tyl ko isto tę,” – chcąc przez to do pro wa dzić nas, by śmy pod mia -
nem „oso ba” poj mo wa li isto tę, gdy od po wia da my „trzy oso by” – mó wi my
tak: Nie wąt pli wie praw dą jest, że nie ma cze goś jed ne go, czym ci trzej są,
jak tyl ko isto ta: jed nym bo wiem są ci trzej, to jest isto tą Bo żą. Stąd Praw da
mó wi:684 Ja i Oj ciec jed no je ste śmy. Jed nak gdy py ta się co trzy lub co troje,
nie py ta się o isto tę, i tam „co” nie do isto ty się od - [194] no si, lecz po nie -
waż wia ra ka to lic ka wy zna je, że są trzej, jak mó wi Jan w Li ście ka no nicz -
nym:685 Trzej bo wiem są, któ rzy świa dec two da ją na nie bie, py ta no czym
ci trzej są, to zna czy czy są trze ma rze cza mi i ja ki mi trze ma rze cza mi, oraz
ja kim mia nem te trzy rze czy są ozna cza ne. I dla te go z ko niecz no ści mó -
wienia wy na le zio no do od po wia da nia to mia no „oso ba” i po wie dzia no
„trze ma oso ba mi”.

5.i Co na zy wa ne jest trze ma rze cza mi i jed ną rze czą. Niech zaś nie
wzru sza cie bie, że po wie dzie li śmy „trzy rze czy”, mó wiąc to bo wiem nie
stwier dza my w Trój cy licz by ró żnych rze czy; lecz tak mó wi my „trzy rze czy”,
że wy zna je my, iż są one ja kąś jed ną naj wy ższą rze czą. Stąd Au gu styn 
w pierw szej księ dze De do ctri na chri stia na tak mó wi:686 „Rze czy, któ ry mi
na le ży się roz ko szo wać, szczę śli wy mi nas czy nią”. „Rze cza mi więc, któ ry mi
trze ba się roz ko szo wać są Oj ciec i Syn i Duch Świę ty; i ta sa ma Trój ca jest
pew ną naj wy ższą rze czą i wspól ną roz ko szu ją cym się nią, je że li jed nak jest
rze czą, a nie przy czy ną wszyst kich rze czy, je że li jed nak i przy czy ną. Nie łatwo
bo wiem mo żna zna leźć mia no, któ re od po wia da ło by ta kiej wznio sło ści, jak
tyl ko że le piej na zy wa na jest ta Trój ca ‘jed nym Bo giem’.” Je że li więc mó wi
się trzy rze czy, a one są jed ną rze czą; tak mó wi się trzy sa mo ist no ści, a one
są jed ną sub stan cją. Oto uka za ne zo sta ło, ja kie jest poj mo wa nie te go mia -
na „oso ba”, gdy mó wi my „trzy oso by”.
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683 Ta mże, n. 4.
684 J 10,30.
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686 Roz dział 3, n. 3 (PL 34,20; CSEL 80,9; CCL 32,8).



Roz dział 3. (104).

1. W ja kim zna cze niu mó wi się: In na jest oso ba Oj ca, in na Sy na,
in na Du cha Świę te go. Te raz spoj rzyj my, czy zgod nie z tą sa mą za sa dą i przy-
czy ną mó wi się: In na jest oso ba Oj ca, in na Sy na, in na Du cha Świę te go. –
Co za iste tak mo że być po ję te, iż ta kie jest zna cze nie: In na jest sa mo ist ność
lub hi po sta za Oj ca, in na sa mo ist ność Sy na, in na Du cha Świę te go; i in ną
samo ist no ścią Oj ciec, in ną Syn, in ną Duch  Świę ty.

2. Jak to się poj mu je: In ny w oso bie Oj ciec, in ny Syn. Wresz cie pyta
się, czy zgod nie z tą sa mą za sa dą bra ne jest, gdy się mó wi:687 In ny jest Ojciec
w oso bie, in ny Syn w oso bie, in ny w oso - [195] bie Duch Świę ty; czy li inny
oso bo wo Oj ciec, in ny oso bo wo Syn, in ny oso bo wo Duch Świę ty.

3. Że oso ba bra na jest tu ina czej niż wy żej: bra na jest tu ja ko wła -
ści wość. Na to mó wi my, że cho ciaż mo gła by tu być bra na tym sa mym spo -
so bem, sto sow niej jed nak z my ślą wy po wie dzi zmie nia się in ne poj mo-
wa nie, by tu pod mia nem „oso by” poj mo wa na by ła wła ści wość oso by, żeby
zna cze nie by ło ta kie: In ny jest w oso bie lub oso bo wo Oj ciec, to jest wła -
ści wo ścią swo ją Oj ciec in ny jest niż Syn, a Syn swo ją wła ści wo ścią in ny niż
Oj ciec. Oj cow ską bo wiem wła ści wo ścią wy od ręb nia się oso ba Oj ca od osoby
Sy na, a oso ba Sy na sy now ską wła ści wo ścią wy od ręb nia się od Oj ca, a Duch
Świę ty wy od ręb nia się od obu wła ści wo ścią po cho dze nio wą.

4. Że zgod nie z tym spo so bem rów nież w po przed nich wy po wie -
dziach mo że być bra na. Tym też spo so bem za iste mo że być bra na „osoba”
w po wy ższych wy po wie dziach,688 gdy mó wi się: In na jest oso ba Oj ca, in na
Sy na, to jest in na jest wła ści wość któ rą Oj ciec jest Oj cem, in na któ rą Syn
jest Sy nem, in na któ rą Duch Świę ty jest Du chem Świę tym. – Tak też pod
mia nem „oso by” nie któ rzy 689 chcą poj mo wać wła ści wo ści, gdy mó wi się
„trzy oso by”; lecz le piej jest, by śmy poj mo wa li sa mo ist no ści lub hi po sta zy,
gdy mó wi my „trzy oso by”.

5. Zbie ra wy nik po wie dzia ne go. Z po wy ższych wy ni ka, że mia no oso -
by w Trój cy ma tro ja kie zna cze nie: gdzieś bo wiem poj mu je się ja ko isto tę,
gdzieś poj mu je się ja ko hi po sta zę, a gdzieś poj mu je się ja ko wła ściwość.

6.k Po wa ga mi Świę tych wy ka zu je to, co po wie dział. Że zaś orze kane
jest we dług sub stan cji i nie kie dy ozna cza isto tę, wy żej z wy po wie dzi Au gu -
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nie któ rzy źle wy ło ży li sło wa przy pi sa ne Hie ro ni mo wi, aby stwier dzić ist nie nie re la cji; zobacz



sty na otwar cie wy ka za li śmy.690 – Iż na to miast bra ne jest za miast hi po sta zy
i wła ści wo ści, trze ba wy ka zać z po wag Świę tych, by śmy nie wy glą da li, że
ośmie la my się coś mó wić z na szych przy pusz czeń. O tym Hie ro - [196] nim
w Expo si tio fi dei ca tho li cae ad Aly pium et Au gu sti num epi sco pos tak
mówi:691 „W Trój cy nie ma w ogó le żad ne go stop nia. Ni cze go co mo gło by
być na zwa ne ni ższe al bo wy ższe, lecz ca łe Bó stwo jest rów ne w swej dosko -
na ło ści: by wy jąw szy wy ra zy, któ re wska zu ją wła ści wo ści osób, co kol wiek
mó wi się o jed nej oso bie, o trzech jak naj bar dziej god nie poj mo wać by ło
mo żna. A że od pie ra jąc Ariu sza  twier dzi my, iż jed na i ta sa ma jest sub stan -
cja Trój cy i w trzech oso bach wy zna je my jed ne go Bo ga, tak uni ka jąc bez -
bo żno ści Sa be liu sza roz ró żnia my trzy oso by pod wła ści wo ścia mi wy ra żo ne:
mó wiąc, że nie sam so bie jest Oj cem, sam so bie Sy nem, sam so bie Du chem
Świę tym, lecz in na jest oso ba Oj ca, in na Sy na, in na Du cha Świę te go. Bo
nie tyl ko imio na wy zna je my, lecz ta kże wła ści wo ści imion, to jest oso by,
lub jak Gre cy wy ra ża ją się hi po sta zy, to jest sa mo ist no ści. I Oj ciec ni gdy
nie wy klu cza oso by Sy na lub Du cha Świę te go, ani Syn lub Duch Świę ty nie
przyj mu je imie nia i oso by Oj ca, lecz Oj ciec za wsze Oj cem, i Syn za wsze
Synem, i Duch Świę ty za wsze Du chem Świę tym. Prze to sub stan cją są jedno,
lecz oso ba mi i imio na mi ró żnią się.” Oto tu wy raź nie Hie ro nim mó wi, że
wła ści wo ści są oso ba mi, a oso by są sa mo ist no ścia mi; stąd ja sne jest, co po -
wie dzie li śmy, mia no wi cie imie niem „oso by” ozna cza na jest i hi po sta za 
i wła ści wość. Ta kże Jan Da ma sceń ski po wia da,692 iż  oso by są hi po sta za mi
i na zy wa je by ta mi, tak mó wiąc: „W Bó stwie wy zna je my jed ną na tu rę i trzy
hi po sta zy praw dzi wie ist nie ją ce, to jest oso by.”

DYS TYNK CJA XXVI.

Roz dział 1.l (105).

1. O wła ści wo ściach osób, lecz naj pierw o tym mia nie hi po sta za.
Te raz trze ba nam po wie dzieć o wła ści wo ściach osób, któ re czę sto w tej roz-
pra wie wspo mi na li śmy. Lecz naj pierw po słu chaj my, co [197] o tym mia-
nie, mia no wi cie hi po sta za, po wia da Hie ro nim. Mó wi bo wiem, że pod tym
mia nem ukry ta jest tru ci zna. Lecz mó wi to zgod nie z tym, jak uży wa li go
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De Tri ni ta te, roz dział 12 (PL 209,587 D – 588 B). Stąd Mistrz chce ty mi sa my mi sło wa mi
wy ło żyć praw dę po praw nie, wra ca jąc do sa me go tek stu Expo si tio.

690 Jak  wy żej, Dys tynk cja 23, roz dzia ły 1-2.
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(wyd. E. Buy ta ert, s. 183).

l Zo bacz Piotr Abe lard, The olo gia chri stia na, IV (PL 178,1269 B -D); Mistrz zaś po wraca tu
do tek stu sa me go Hie ro ni ma.



błęd no wier cy, by uwo dzić pro stacz ków, mia no wi cie za miast oso by i za -
miast isto ty. Że by, czy mó wi się jed na tyl ko hi po sta za czy trzy, mniej do -
świad czo nych do pro wa dza li do nie do rzecz no ści, gdy to mia no nie by ło
jesz cze u ka to li ków tak po spo li te, a je go zna cze nie tak okre ślo ne jak te raz.
I dla te go Hie ro nim po wia da, że tym mia nem nie na le ży się po słu gi wać bez
roz ró żnie nia lub wy ja śnie nia, wte dy mia no wi cie gdy z błęd no wier ca mi się
spie ra no, tak pi sząc De fi de ca tho li ca ad Da ma sum Pa pam:693 „Przez bi -
sku pa Arian wy ma ga ne jest ode mnie, czło wie ka rzym skie go, no we mia no
hi po sta zy. Py ta my co na le ży poj mo wać przez trzy hi po sta zy? Mó wią: trzy
oso by sa mo ist ne. Od po wia da my, że my tak wie rzy my. Nie wy star czy im
zna cze nie, wy ma ga ją sa me go mia na, po nie waż nie wiem ja ka tru ci zna ukryta
jest w zgło skach. Wo ła my: Je że li ktoś nie wy zna je trzech hi po staz, to jest
trzech sa mo ist nych osób, niech bę dzie wy klę ty. Je że li zaś ktoś poj mu jąc
hipo sta zę ja ko isto tę, nie mó wi, że trzy hi po sta zy ma ją jed ną isto tę, ob cy jest
Chry stu so wi; bo mia no wi cie mó wiąc trzy hi po sta zy, usi łu je pod po zo rem
po bo żno ści gło sić trzy na tu ry. Niech wy star czy nam mó wić: jed na sub stancja
i trzy do sko na łe, rów ne oso by; je śli po do ba się, za milcz my trzy hi po sta zy.
Niedo bre  jest przewidywanie, gdy w jed nym wy ra zie zna cze nia się nie zga -
dza ją. Al bo, je że li uwa ża cie za słusz ne, nie prze czy my, iż ‘trzy hi po sta zy’
mu si my wy po wia dać z ich ob ja śnie nia mi. Lecz wierz cie mi, w mio dzie ukryta
jest tru ci zna:694 Sza tan prze mie nia się w Anio ła świa tło ści.” - Ty mi sło wa -
mi nie prze czy, że na le ży po słu gi wać się mia nem „hi po sta za”, lecz wy ka zuje,
iż błęd no wier cy uży wa ją go prze wrot nie; wo bec nich po trzeb na jest ostroż-
ność, w roz ró żnie niu zna cze nia. Ina czej za prze czał by so bie, kto wy żej wy -
zna je trzy hi po sta zy.

Roz dział 2 (106).

1. O wła sno ściach osób oraz o ich re la tyw nych imio nach. Spójrz -
my już na wła sno ści osób, któ re w Pi śmie za zwy czaj zwa ne są też po ję cia -
mi czy li re la cja mi. „W tej Trój cy Świę tej (do któ rej dla te go po wra ca my, by
głę biej wpo iła się w na sze ser ce), rze cze Au gu styn w księ dze De fi de ad
Petrum,695 czym in nym jest zro dzić niż być zro dzo nym, oraz czym in nym
po cho dzić niż zro dzić i być zro dzo nym; stąd ja sne jest, że in ny jest Oj ciec,
in ny jest Syn, in ny jest Duch Świę ty.”

[198] 2. Co jest wła sne Oj cu, co jest wła sne Sy no wi, co jest wła sne
Du cho wi Świę te mu. „I wła sne jest sa me go Oj ca,696 nie że sam nie jest zro -
dzo ny, lecz iż zro dził jed ne go Sy na; wła sne sa me go Sy na, nie że on nie zro -
dził, lecz że z isto ty Oj ca jest zro dzo ny; wła sne zaś Du cha Świę te go jest,
nie że on ani nie jest zro dzo ny, ani nie zro dził, lecz że sam od Oj ca i Sy na
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po cho dzi.” Oto krót ko przy znał trzy wła sno ści trzem oso bom, z któ rych
jed na nie jest in na. Przy znał to bo wiem, gdy po wie dział: „Czym in nym jest
zro dzić, niż być zro dzo nym, i czym in nym po cho dzić,” to zna czy in ną wła -
sno ścią, czy li po ję ciem, jest zro dze nie, in ną na ro dze nie, in ną po cho dzenie,
któ re in ny mi imio na mi zwa ne są oj co stwem, sy no stwem. 

3. Tu o imio nach re la tyw nych, któ re ozna cza ją sa me re la cje. Te
wła sno ści ozna cza ją imio na tych osób, mia no wi cie Oj ciec, Syn, Duch Święty,
są one re la tyw ne i orze ka ne wzglę dem sie bie wza jem, bo ozna cza ją re lacje,
któ re w Bo gu nie są przy pa dło ścio we, lecz w sa mych oso bach od wiecz ności
ist nie ją nie zmien nie: by nie tyl ko na zwy by ły re la tyw ne, lecz ta kże sa me
rela cje czy li po ję cia w sa mych rze czach, mia no wi cie w oso bach.

Roz dział 3.m (107).

1. Że nie wszyst ko, co orze ka się o Bo gu, orze ka się we dług sub -
stan cji; coś bo wiem orze ka się we dług re la cji, ni cze go jed nak we dług
przy pa dło ści. O tym na le ży wie dzieć, że nie wszyst ko, co orze ka ne jest 
o Bo gu, orze ka ne jest we dług sub stan cji, po nie waż coś orze ka się we dług
re la cji, któ ra nie jest przy pa dło ścią, po nie waż nie jest zmien na. Jak Au gu -
styn uczy w V księ dze De Tri ni ta te:697 „nic w Bo gu nie jest orze ka ne we -
dług przy pa dło ści, po nie waż nic mu nie przy pa da; jed nak nie wszyst ko co
się orze ka, orze ka ne jest we dług sub stan cji. W rze czach stwo rzo nych 
i zmien nych, co nie jest orze ka ne we dług sub stan cji, po zo sta je iż orze ka -
ne jest we dług przy pa dło ści. W Bo gu zaś nic mia no wi cie nie jest orze ka ne
we dług przy pa dło ści, po nie waż nic w nim nie jest zmien ne al bo utra calne;
a jed nak nie wszyst ko co jest orze ka ne, we dług sub stan cji jest orze ka ne.
Orze ka ne jest bo wiem wzglę dem cze goś, jak Oj ciec wzglę dem Sy na i Syn
wzglę dem Oj ca; [199] co nie jest przy pa dło ścią, po nie waż i ten za wsze
Ojcem, i ten za wsze Sy nem; i tak za wsze, po nie waż Syn za wsze jest zro dzony
i Syn ni gdy nie za czął ist nieć. Bo gdy by kie dyś za czął być, al bo kie dyś prze -
stał być Sy nem, orze ka ło by się we dług przy pa dło ści. A po nie waż Oj ciec nie
na zy wa się Oj cem, jak tyl ko dla te go że ma Sy na, a Syn nie jest na zy wa ny,
jak tyl ko dla te go że ma Oj ca, nie jest to orze ka ne we dług sub stan cji, lecz
orze ka ne jest na wza jem; jed nak nie we dług przy pa dło ści, po nie waż to, że
zwie się Oj ciec, i że zwie się Syn, ma ją wiecz ne i nie zmien ne.” – Oto ty mi
sło wa mi otwar cie wy ka za ne jest, że coś orze ka ne jest o Bo gu we dług sub -
stan cji, coś we dług re la cji, nic jed nak we dług przy pa dło ści. Wy ka za ne jest
ta kże, iż wła sno ścią Oj ca jest, że ma Sy na, a wła sno ścią Sy na jest, że ma Ojca.
I dla te go gdy po wie dział „wiecz ne i nie zmien ne” jest, że na zy wa się Oj ciec

213Dystynkcja 26

m Po pew nych sło wach wpro wa dza ją cych z Sum ma sen ten tia rum, I,9 (PL 171,1081 B -C;
176,55 B), Mistrz prze cho dzi do peł niej sze go przy to cze nia tek stu Au gu sty na. Zo bacz L. Ott,
Die Tri nitätsleh re der Sum ma sen ten tia rum..., w Di vus Tho mas (Fr.) 21(1943)168n.

697 Roz dział 5, n. 6 (PL 42,913n; CCL 50,210n).



i na zy wa się Syn, chciał aby tak poj mo wa no: to zna czy wła sność, któ rą
Ojciec jest Oj cem, oraz wła sność, któ rą Syn jest Sy nem, jest wiecz na i nie -
zmien na, po nie waż i Oj ciec za wsze Oj cem i Syn za wsze Sy nem.

2. Hi la ry okre śla wła sno ści Oj ca i Sy na. Stąd Hi la ry ozna cza jąc wła -
sno ści osób tak mó wi w XII księ dze De Tri ni ta te:698 „Je że li Oj cu za wsze
wła sne jest, że za wsze jest Oj cem, ko niecz ne jest, że by za wsze Sy no wi
własne by ło, że za wsze jest Sy nem. Gdzie bo wiem za wsze jest Oj ciec,
zawsze jest i Syn; więc kto nie za wsze jest Oj cem, nie za wsze zro dził.” Rów -
nież w tym sa mym dzie le:699 „Zro dzo ne mu Bo gu wy raź nie jest wła sne, 
że jest Sy nem.”

Roz dział 4.n (108).

1. Dla cze go mó wi się, że wła sno ścią Jed no ro dzo ne go jest, iż jest
Sy nem Bo ga, sko ro ta kże lu dzie są sy na mi Bo ga. Tu py ta się ja kim spo -
so bem mó wi się że wła sne jest zro dzo ne mu Bo gu, iż jest Sy nem Bo ga, albo
zro dzo ny z Bo ga, sko ro ta kże lu dzie zwa ni są sy na mi Bo ga i są ni mi, zgod -
nie z tym:700 Sy na mi Naj wy ższe go wszy scy; a do Mo jże sza o lu dzie Izra elu
Pan po wie dział:701 Syn mój pier wo rod ny Izra el.

2. Roz strzy gnię cie. Lecz jest wiel ka ró żni ca: lu dzie bo wiem są uczy nie -
ni sy na mi Bo ga, a nie przez wła sność zro dze nia; Bóg zaś Syn wła sno ścią
po cho dze nia [200] jest Sy nem i praw dą zro dze nia, nie uczy nio ny lub przy -
spo so bio ny. Tam ci mia no wi cie wcze śniej ist nie ją, niż są sy na mi Bo ga: stają
się bo wiem sy na mi, a nie ro dzą się sy na mi Bo ga.

3. Rozstrzygnięcie umacnia powagą. Otwarta różnica między Bogiem
Sy nem a ludź mi sy na mi: po nie waż on ro dzo ny Syn, ci uczy nie ni sy -
na mi. Stąd Hi la ry wy ka zu jąc, że sam Bóg zro dzo ny, wła sno ścią po cho dze -
nia jest Sy nem Bo ga, ja sno wy od ręb nia go od lu dzi, sy nów Bo ga, tak
mó wiąc w XII księ dze De Tri ni ta te:702 „Praw dzi we mu Oj cu tyl ko kto z nie -
go się ro dzi, praw dzi wie jest Sy nem. A my je ste śmy wpraw dzie sy na mi dla
Bo ga, lecz przez uczy nie nie. By li śmy bo wiem kie dyś sy na mi gnie wu,703 lecz
sy na mi Bo ga sta je my się przez przy spo so bie nie, bar dziej niż ro dzi my się.
A po nie waż wszyst ko, co po wsta je, nie ist nia ło za nim po wsta ło, my po nie -
waż sy na mi nie by li śmy, sta je my się. Przed tem bo wiem nie by li śmy sy na -
mi, lecz sta li śmy się przez ła skę; nie uro dze ni ani zro dze ni, lecz na by ci.
Na był bo wiem nas Bóg so bie, a przez to mó wi się, że nas zro dził: wie my
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bo wiem, że ni gdy nie mó wi się ści śle z wy ra że niem wła sno ści, że Bóg zro -
dził sy nów.” „Z przy spo so bie nia bo wiem czło wiek jest sy nem Bo ga,704 nie
ze zro dze nia; i to nie jest je go wła sno ścią, ale na zwa niem; a przez to nie
jest zwa ny praw dzi wie sy nem, bo i nie mó wi się ści śle, że jest zro dzo ny,
ani za wsze był sy nem. Jed no ro dzo ny zaś Bóg nie był kie dyś nie -sy nem, 
i nie był czymś za nim sy nem, i nie czym kol wiek on jak tyl ko sy nem. I tak,
kto za wsze jest sy nem” wła sno ścią i praw dą ro dze nia, jest sy nem sa me go
te go, któ ry zro dził; i tyl ko ten, któ ry zro dził, jest je go oj cem, po nie waż jak
tam ten syn po cho dze niem, tak ten oj ciec zro dze niem.

Roz dział 5o (109).

1. Że czło wiek zwie się sy nem Trój cy, a Trój ca mo że być na zwa na
oj cem lu dzi. Czło wiek zaś, któ ry jest sy nem Bo ga przez uczy nie nie, jest
sy nem nie tyl ko Oj ca, lecz Sy na i Du cha Świę te go, to zna czy ca łej Trój cy: 
a Trój ca sa ma mo że być na zwa na je go oj cem. – Stąd Au gu styn w V księ dze
De Tri ni ta te rze cze:705 „Trój ca nie mo że być na zy wa na oj cem, chy ba mo że
w prze no śni wzglę dem stwo rze nia, z po wo du przy spo so bie nia sy nów. 
Co bo wiem na pi sa ne jest:706 Słu chaj Izra elu! Pan, Bóg twój, Bóg je den jest,
trze ba za iste poj mo wać nie wy klu cza jąc Sy na al bo Du cha Świę te go; te go
jed ne go Pa na Bo ga na sze go po praw nie zwie my ta kże oj cem na szym, ła ską
swą nas od ra dza ją - [201] cym.” – O tym ta kże Hi la ry w VI księ dze De Trini -
ta te po wia da:707 „Wszyst kim, któ rym jest oj cem, przez wia rę Bóg jest ojcem;
przez tę wia rę wy zna je my, że Je zus Chry stus jest Sy nem Bo ga.”

2. Oto wy ka za ne zo sta ło, mó wi się, że to iż jest sy nem, sta no wi wła sność
Bo ga zro dzo ne go, po nie waż mia no wi cie on tyl ko ści śle zwie się „zro dzony”.
Dla te go Hi la ry w III księ dze De Tri ni ta te rze cze:708 „Pan mó wiąc:709 Wsław
Sy na twe go, stwier dził, że nie sa mym imie niem, ale i wła sno ścią jest Synem.
My je ste śmy sy na mi Bo ga, lecz nie ta ki to syn. Tam ten bo wiem praw dzi wy
i wła sny jest Syn: z po cho dze nia nie z przy spo so bie nia; praw dzi wie, nie 
z na zwy; przez zro dze nie, a nie stwo rze nie.”

Roz dział 6 (110).

1. Że Duch Świę ty wła ści wie zwa ny jest da rem Bo ga, po nie waż
przez wła ści wość jest da rem, jak Syn przez zro dze nie, i obu spo so -
ba mi mó wi się w od nie sie niu i we dług te go sa me go od nie sie nia. Tak
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rów nież o Du chu Świę tym na le ży mó wić, któ ry wła ści wie zwa ny jest darem
Bo ga, cho ciaż jest i wie le in nych da rów Bo ga; lecz Duch Świę ty tak nie -
zmien ną i wiecz ną wła sno ścią jest da rem, jak Syn wła sno ścią jest Sy nem.
Tak bo wiem zwa ny jest da rem jak Du chem Świę tym, i obu za iste imio na -
mi zwa ny jest w od nie sie niu; tym sa mym od nie sie niem zwa ny jest Du chem
Świę tym i da rem, cho ciaż to od nie sie nie nie jest tak wi docz ne w tym imie -
niu „Duch Świę ty”, jak w tym mia nie „dar”. – Stąd Au gu styn w V księ dze
De Tri ni ta te tak mó wi:710 „Duch Świę ty, któ ry nie jest Trój cą, lecz poj mo -
wa ny jest w Trój cy, przez to że wła ści wie zwa ny jest Du chem Świę tym, zwa -
ny jest od nie sie nio wo, po nie waż od no si się i do Oj ca i do Sy na, po nie waż
Duch Świę ty jest du chem i Oj ca i Sy na. Lecz to od nie sie nie w tym imie niu
nie jest wi docz ne; wi docz ne zaś jest, gdy zwa ny jest da rem Bo ga:711 da rem
jest bo wiem Oj ca i Sy na, po nie waż od Oj ca po cho dzi i od Sy na.”

2. Czym jest Duch Świę ty. „Prze to Duch Świę ty jest ja kąś nie wy mow -
ną wspól no tą Oj ca i Sy na.712 I mo że dla te go tak jest zwa ny, jak już po wie -
dzie li śmy i nie le ni my się po wtó rzyć, po nie waż Oj cu i Sy no wi ta na zwa
mo że przy na le żeć. Bo sam tym wła ści wie jest zwa ny, czym oni wspól nie,
po nie waż i Oj ciec duch, i Syn duch; i Oj ciec  świę ty, i Syn świę ty. Aby więc
na zwą, któ ra obu przy pa da, ozna czo na by ła wspól no ta obu, [202] oby -
dwóch da rem zwa ny jest Duch Świę ty.” – Oto masz, dla cze go Duch Święty
ści śle zwa ny jest da rem, i że od nie sie nio wo orze ka ny jest czy da rem, czy
Du chem Świę tym; i że so bie wła ści we ma mia no, lecz od dziel nie, któ re
Ojcu i Sy no wi przy pa da wspól nie. I na le ży wie dzieć, że gdy Oj ciec lub Syn
zwa ny jest „duch” czy „świę ty”, ani jed no ani dru gie nie jest orze ka ne
odnie sie nio wo, lecz we dług sub stan cji.

Roz dział 7 (111).

Czy Oj ciec lub Syn lub Trój ca mo że być na zwa na du chem świę -
tym. Tu mo żna za py tać, czy Oj ciec lub Syn lub na wet sa ma Trój ca mo że
być na zwa na du chem świę tym, jak z osob na mó wi się „duch” i „świę ty”. 
O tym Au gu styn w V księ dze De Tri ni ta te mó wi tak:713 „Trój ca w ża den spo -
sób nie mo że być na zwa na sy nem; duch zaś świę ty mo że być orze ka ny po -
wszech nie, we dług te go, co zo sta ło na pi sa ne,714 że Du chem jest Bóg. Prze to
Oj ciec i Syn i Duch Świę ty, po nie waż Bóg jest je den, a Bóg za iste jest świę -
ty i Bóg jest du chem, Trój ca mo że być na zwa na i du chem świę tym, lecz
jed nak wte dy ‘duch świę ty’ nie jest orze ka ny od nie sie nio wo, lecz we dług
isto ty, po nie waż wła ści wie Duch Świę ty, któ ry nie jest Trój cą, lecz w Trójcy,
orze ka ny jest od nie sie nio wo.”
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Roz dział 8 (112).

Nie któ rzy są dzą, lecz błęd nie, że Duch Świę ty nie jest orze ka ny w
od nie sie niu do Oj ca i Sy na, po nie waż wy ra zy wza jem so bie nie od -
po wia da ją. Nie któ rzy jed nak są dzą, że Duch Świę ty lub dar, nie jest orze -
ka ny w od nie sie niu do Oj ca lub Sy na. Je że li bo wiem, po wia da ją, orze ka się
to w od nie sie niu do sie bie, od po wia da ją so bie wza jem swo imi wy ra za mi:
aby jak Oj ciec zwa ny jest „oj cem Sy na”, a Syn „sy nem Oj ca”, tak Oj ciec zwa ny
był „oj cem Du cha Świę te go lub oj cem Da ru”, a Duch Świę ty lub Dar „Oj ca
du chem lub da rem”. – Lecz nie we wszyst kich od nie sie nio wych tak jest: nie
wszyst ko bo wiem co orze ka ne jest w od nie sie niu, od po wia da sobie wza -
jem swo imi wy ra za mi. Stąd Au gu styn oba la jąc ich po gląd mó wi w V księ -
dze De Tri ni ta te:715 „Niech nie wzru sza, rze cze, po nie waż po wie dzie li śmy,
że Duch Świę ty, nie sa ma Trój ca, lecz ten, któ ry jest w Trój cy, orze ka ny jest
w od nie sie niu, cho ciaż wza jem nie od po wia da mu wy raz te go, do ko go
[203] się od no si. Orze ka my bo wiem ‘Du cha Świę te go Oj ca’, lecz nie orze -
ka my wza jem ‘Oj ca Du cha Świę te go’, by Duch Świę ty nie był poj mo wa ny
ja ko je go syn. Orze ka my rów nież ‘Du cha świę te go Sy na’, lecz nie orze ka -
my ‘Sy na Du cha Świę te go’, by Duch Świę ty nie był poj mo wa ny ja ko je go
oj ciec. W wie lu bo wiem od nie sie niach za cho dzi brak wy ra zu, któ rym by
so bie wza jem od po wia da li. Gdy więc orze ka my ‘Dar Oj ca i Sy na’ nie mo -
że my za iste orze kać ‘Oj ca Da ru’ al bo ‘Sy na Da ru’; lecz by to wza jem nie od -
po wia da ło, orze ka my ‘Dar daw cy’ i ‘daw cę Da ru’, po nie waż tu mo żna by ło
zna leźć uży wa ny wy raz, a tam nie by ło mo żna. „Gdy więc orze ka my Dar
daw cy i daw cę Da ru,716 jed no i dru gie wza jem orze ka my.” Daw cą jed nak
Bóg nie był, jak tyl ko od cza su, gdy Duch Świę ty jest Da rem, na wet od -
wiecz nie.717

DYS TYNK CJA XXVIIp

Roz dział 1 (113).

1. Czy te sa me wła ści wo ści przy zna ją Au gu styn i Hi la ry i czy one
na zy wa ne są oj co stwem, sy no stwem, po cho dze niem. Tu mo żna za py -
tać, czy wła ści wo ści któ re Hi la ry wy żej przy pi sał,718 mia no wi cie że Oj ciec
za wsze jest Oj cem, a Syn za wsze jest Sy nem, są ty mi sa my mi wła ści wo ściami,

217Dystynkcja 27

715 Roz dział 12, n. 13 (PL 42,919n; CCL 50,220).
716 Ta mże, roz dział 11, n. 12 (PL 42,919; CCL 50,219).
717 Zo bacz Au gu styn, ta mże, roz dział 16, n. 17 (PL 42,922; CCL 50,224).
p O ró żnych źró dłach tej dys tynk cji zo bacz: I. Bra dy, The Di stinc tions..., w Fran ci scan

Stu dies 25(1965)109n. – O na uce Lom bar da zo bacz: J. Schne ider, Die Leh re vom Dre ie inigen
Gott..., 162-172.

718 Dys tynk cja 26, roz dział 3, n. 2.



któ re Au gu styn wy żej roz ró żnił,719 mó wiąc że wła sne jest Oj ca, iż zro dził
Sy na, i wła sne Sy na, że zro dzo ny jest przez Oj ca, a Du cha Świę te go, iż od
obu po cho dzi; wresz cie, czy one są ty mi, któ re na zy wa ne są oj co stwem,
syno stwem, po cho dze niem.

2. Że właściwości, które przyjmuje Hilary i Augustyn, nie wydają się
te sa me. Wy da je się, że nie te sa me są wła ści wo ści, któ re przyj mu je Hi lary
i te, któ re przyj mu je Au gu styn. Gdy by bo wiem by ły te sa me, tym sa mym
jest prze to Oj cu być Oj cem i zro dzić Sy na: co za iste nie - [204] któ rzy przy -
zna ją. Je że li zaś tak jest, ko mu przy pa da, by był Oj cem, te mu przy pa da zro -
dzić Sy na. Na tu ra więc Bo ża, je że li jest Oj cem, zro dzi ła Sy na; je że li zaś nie
zro dzi ła, nie jest Oj cem. Lecz kto ośmie li się po wie dzieć, al bo że ona zro -
dzi ła Sy na, al bo że ona nie jest Oj cem? A je że li ona jest Oj cem, a nie zro -
dzi ła Sy na, nie jest więc tym sa mym po wie dzieć, że coś jest Oj cem i ro dzi
Sy na; i tak nie wy da je się, by wła ści wość by ła jed na i ta sa ma.

3. Od po wiedź, w któ rej wy ka zu je, że wła ści wo ści są te sa me. – 
W ja ki spo sób na le ży poj mo wać te sło wa Hi la re go. Na co bez uszczerb -
ku in nych od po wia da my, że te sa me wła ści wo ści obaj przy pi sa li, cho ciaż
ró żny mi sło wa mi. Co bo wiem mó wi Hi la ry, tak trze ba poj mo wać: ‘Wła sne
Oj ca jest, że za wsze jest Oj cem’, to zna czy wła sno ścią Oj ca jest, któ rą
zawsze jest Oj cem; za wsze zaś jest Oj cem, po nie waż za wsze zro dził Sy na.
Tak i ‘wła sne Sy na jest, że za wsze jest Sy nem’, to zna czy wła sno ścią Sy na,
któ rą za wsze jest Sy nem; Sy nem zaś za wsze jest, po nie waż za wsze zro dzony
jest. Prze to wła sno ścią, któ rą Oj ciec jest Oj cem, jest że za wsze zro dził; 
i zwa na jest ona oj co stwem lub zro dze niem. A wła sno ścią, któ rą Syn zawsze
jest Sy nem, jest że za wsze jest zro dzo ny przez Oj ca; i zwa na jest ona sy no -
stwem lub zro dze niem, lub na ro dze niem, lub ro dem, lub zdol no ścią uro -
dze nia się. Tak i wła sno ścią, któ rą Duch Świę ty jest Du chem Świę tym lub
Da rem, jest że po cho dzi od obu; i zwa na jest ona po cho dze niem. W po wyż-
szych więc wy po wie dziach te sa me ozna czo ne są wła sno ści.

Roz dział 2 (114).

1. Że nie całkiem tym samym jest mówić, iż coś jest Ojcem i zro-
dziło lub ma Syna; tak i o innych. A jednak nie wydaje nam się, że jest całko-
wicie tym samym mówić, że coś jest Ojcem i zrodziło Syna, lub coś jest Synem
i ma Ojca, lub jest Duchem Świętym i pochodzi od obu. Inaczej Ojciec nie
byłby imieniem hipostazy, to jest osoby, lecz tylko właściwości; podobnie
Syn i Duch Święty; i tak trzy osoby nie byłyby oznaczane przez trzy imiona.

2. Te imio na: Oj ciec, Syn i Duch Świę ty, ozna cza ją nie tyl ko od -
nie sie nia, lecz ta kże hi po sta zy i są (imio na mi) hi po staz. Dla te go mó -
wi my, że imię Oj ca nie tyl ko oznaj mia od nie sie nie, lecz ta kże ozna cza
hi po sta zę, to jest sa mo ist ność; tak i Syn oraz Duch Świę ty.
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719 Czy li Ful gen cjusz, jak wy żej, Dys tynk cja 26, roz dział 2, n. 2.



3. Wy ra za mi od nie sień są: oj co stwo, sy no stwo, po cho dze nie, a nie
ozna cza ją osób. Wy ra zy zaś od nie sień, mia no wi cie oj co stwo, sy no stwo,
[205] po cho dze nie, lub zro dzić, ro dzić się, po cho dzić, sa me tyl ko od nie -
sie nia, czy li mieć Sy na i mieć Oj ca ozna cza ją, a nie hi po sta zy.

4. Co się poj mu je, gdy mó wi się: Bóg jest Oj cem, lub Bóg jest Sy -
nem, lub Bóg jest Du chem Świę tym. Jak na przy kład gdy mó wi my „Bóg
jest Oj cem”, imie niem Oj ca i od nie sie nie oznaj mia my i Bo ską hi po sta zę
ozna cza my, by ta kie by ło poj mo wa nie: Bóg lub isto ta Bo ża jest Oj cem, to
jest tym, któ ry zro dził, czy li hi po sta zą, któ ra ma Sy na. Po dob nie „Bóg jest
Sy nem”, to jest hi po sta zą zro dzo ną lub ma ją cą Oj ca. Tak też „Bóg jest
Duchem Świę tym”, to jest hi po sta zą po cho dzą cą od obu, czy li tym, któ ry
po cho dzi. Gdy więc mia na od nie sień umiesz cza my w orze cze niach, sa me
tyl ko po ję cia ozna cza my, nie hi po sta zy, jak gdy mó wi się „Bóg zro dził”, 
to jest ma Sy na, oraz „Bóg jest zro dzo ny”, to jest ma Oj ca; a wte dy trze ba
w pod mio tach poj mo wać tyl ko hi po sta zy, któ re ty mi wła ści wo ścia mi są
okre śla ne, a nie isto tę.

Roz dział 3 (115).

1. Te wła ści wo ści okre śla ją hi po sta zy, a nie sub stan cję, czy li na turę.
Te bo wiem wła ści wo ści ści śle od po wia da ją oso bom, ka żda z osob na ka ż-
dej z osob na, i oso by są przez nie okre śla ne i od sie bie wza jem się ró żnią,
ale od sie bie nie od cho dzą.  – Stąd Jan Da ma sceń ski mó wi:720 „Nie ró żnią
się wza jem oso by we dług sub stan cji, lecz we dług zna mien nych przy mio -
tów, to jest wła ści wo ści okre śla ją cych; są zaś zna mien ne, to jest okre śla ją -
ce, dla hi po staz a nie dla na tu ry: bo okre śla ją hi po sta zy.” – Rów nież:721

„Mó wi my, że Bo ska hi po sta za Sło wa ist nie je bez cza so wo i wiecz nie, pro -
sta, ma ją ca wszyst ko co ma Oj ciec, ja ko je mu ho mo usion, to jest współ -
istot na, spo so bem i od nie sie niem zro dze nia ró żnią ca się od hi po sta zy
oj cow skiej, ni gdy  jed nak od oj cow skiej hi po sta zy nie od cho dzą ca.”

2. Tu wła ści wo ści ró żnią się otwar cie. Te nże sam otwar ciej wy ra żą -
jąc wła ści wo ści oso bo we, po wia da w tym sa mym dzie le:722 „Uzna je my ró -
żni cę hi po staz, to jest osób w trzech wła ści wo ściach, to jest oj cow skiej,
sy now skiej i po cho dze nio wej; sa me zaś oso by za nie od stęp ne oraz nie -
zmien ne [206] i wza jem zjed no czo ne, a jed ność za iste bez zmie sza nia: trzy
bo wiem są, cho ciaż zjed no czo ne, ró żne zaś nie od le gle.” Bo ka żda z osobna
„jest do sko na łą hi po sta zą i po sia da wła sny spo sób ist nie nia, czy li swo ją
wła sność; lecz zjed no czo ne są sub stan cją, i nie są od le głe, ani nie od chodzą
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720 De fi de or tho do xa, III, roz dział 6 (PG 94,1002 C – 1003 A); prze kład Bur gun dio na,
roz dział 50, n. 1 (wyd. E. Buy ta ert, s. 186n).

721 Ta mże, roz dział 7 (PG 94,1077 C -D); prze kład Bur gun dio na, roz dział 51, n. 1 (wyd.
przy to czo ne, s. 191).

722 Ta mże, roz dział 5 (PG 94,999 B -C); prze kład Bur gun dio na, roz dział 49 (wyd. przy to -
czo ne, s. 183n), gdzie i tekst bez po śred nio na stę pu ją cy.



od hi po sta zy oj cow skiej.” Oto tu masz trzy owe ró żne wła ści wo ści, któ re
wy że j723 ró żny mi spo so ba mi by ły ozna czo ne.

3.r Że są in ne mia na osób, oznaj mu ją ce te sa me wła ści wo ści, mia -
no wi cie zro dzo ny, ro dzic, sło wo, ob raz. Nie na le ży tu po mi nąć, że jak
Oj ciec i Syn i Duch Świę ty są imio na mi osób i ozna cza ją wła ści wo ści oso -
bo we, tak są rów nież in ne mia na osób, to jest, któ re te sa me oso by ozna -
cza ją i ich wła ści wo ści oznaj mia ją, te sa me co i po wy ższe imio na: dla te go
orze ka ne są w od nie sie niu, mia no wi cie ro dzic, zro dzo ny, sło wo, ob raz. –
Stąd Au gu styn w V księ dze De Tri ni ta te rze cze:724 „Trze ba zo ba czyć, że to
zna czy gdy mó wi się zro dzo ny, co zna czy gdy mó wi się Syn. Dla te go bo -
wiem syn, że zro dzo ny, a po nie waż syn, za iste zro dzo ny.” „Jak zaś syn do
oj ca,725 tak zro dzo ny do ro dzi ca się od no si; a jak oj ciec do sy na, tak ro dzic
do zro dzo ne go.”

4. O mia nie sło wo i ob raz. Te nże w VI księ dze De Tri ni ta te:726 „Sam
Syn za iste bra ny jest przez Sło wo, a nie Oj ciec i Syn ra zem, jak by obaj by li
jed nym sło wem. Tak bo wiem orze ka się sło wo, w ja ki spo sób ob raz; jednak
Oj ciec i Syn nie są obaj ra zem ob ra zem, lecz sam Syn ob ra zem Oj ca, w jaki
spo sób i Sy nem.” Te nże w VII księ dze De Tri ni ta te:727 „Sło wo we dług tego,
że jest mą dro ścią i isto tą, jest tym co Oj ciec; we dług te go, że jest Sło wem,
nie jest tym co Oj ciec, po nie waż Sło wo nie jest Oj cem, a sło wo orze ka ne
jest w od nie sie niu tak jak syn.”

5. Że nie dla te go zwa ny jest sło wem, dla cze go mą dro ścią. Te nże
sam w tym sa mym dzie le:728 „Jak syn od no si się do oj ca, tak i sło wo do tego,
czy im jest sło wem, gdy na zy wa ne jest sło wem. I z te go po wo du nie dla tego
sło wem, dla cze go mą dro ścią [207] jest orze ka ne, po nie waż sło wo nie jest
orze ka ne w so bie, a tyl ko w od nie sie niu do te go czy im jest sło wem, jak syn
do oj ca. – Że dla te go sło wem jest zwa ny, dla cze go sy nem. – „Dla te go
za iste syn dla cze go sło wo i dla te go sło wo dla cze go syn, mą drość zaś dla -
cze go isto ta; a prze to po nie waż Oj ciec i Syn jed ną isto tą, ta kże jed ną
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723 Dys tynk cja 26, roz dzia ły 2-3.
r Nu me ry 3-6: Zo bacz star szą po stać tej tre ści w pier wot nej Glos sa na Rz 1,3: „Lecz pyta się,

ja kim spo so bem wy żej Au gu styn od niósł do isto ty, sko ro sam gdzie in dziej po wia da, że
obraz od no si się do oso by, ty mi sło wy (Au gu styn w VI księ dze De Tri ni ta te, ru bry ka mar gi -
nal na): ‘Nie Oj ciec i Syn obaj ra zem ob ra zem, lecz sam Syn ob ra zem Oj ca, jak i Sy nem’.
(Augu styn w VII księ dze, rkp. x; rów nież w tej sa mej rkp. z). Ta kże: ‘Nie ten sam Ojciec jest
Sło wem, jak nie Sy nem i nie ob ra zem’. Ta kże: ‘Cóż nie do rzecz niej sze go niż orzekać ob raz
o so bie?’ (Roz wią za nie rkp. z). Na co od po wia da się, że ob raz cza sem odno szo ny jest do
oso by, a wte dy orze ka ny jest tyl ko w od nie sie niu do Sy na; cza sem zaś do isto ty, a wte dy
orze ka ny jest w so bie i za ra zem wy po wia da ny jest o trzech oso bach” (rkp. x 5a; rkp. z 3b).

724 Roz dział 7, n. 8 (PL 42,915; CCL 50,213).
725 Ta mże, roz dział 6, n. 7 (PL 42,915; CCL 50,211).
726 Roz dział 2, n. 3 (PL 42,925; CCL 50,230).
727 Roz dział 3, n. 4 (PL 42,937; CCL 50,251).
728 Ta mże, roz dział 2, n. 3 (PL 42,936; CCL 50,249); gdzie też tekst, któ ry bez po śred nio

na stę pu je.



mądro ścią.” – Te nże sam w ty mże dzie le:729 „Sam Oj ciec nie jest sło wem,
jak i nie sy nem i nie ob ra zem”. „Cóż zaś nie do rzecz niej sze go, niż orze kać
obraz o so bie?” Te nże w V księ dze:730 „Sy nem zwa ny jest w od nie sie niu, 
w od nie sie niu bo wiem orze ka ne jest sło wo i ob raz, a we wszyst kich tych
wy ra zach od no si się do Oj ca; żad ne zaś z tych nie na zy wa się Oj cem.”

6. Krót ko zbie ra osta tecz ne poj mo wa nie po wy ższych. Otwar cie wy -
ka za ne zo sta ło, że jak syn lub zro dzo ny mó wi się w od nie sie niu do oj ca, tak
sło wo i ob raz, i że dla te go mó wi się sło wo czy ob raz, dla cze go syn, to znaczy
tą sa mą wła ści wo ścią czy po ję ciem orze ka ne jest sło wo i ob raz, któ rym syn;
lecz nie dla te go, dla cze go sło wo zwa ne jest mą dro ścią lub isto tą, po nie waż
nie w tym po ję ciu w ja kim mó wi się sło wo, mó wi się mą drość: bo mą drość
orze ka na jest we dług isto ty, a nie we dług od nie sie nia.

Roz dział 4 (116).

Ogól ne pra wi dło te go, co orze ka ne jest w so bie i te go co orze ka -
ne jest w od nie sie niu: co kol wiek bo wiem w so bie, oba ra zem są orze -
ka ne, lecz nie tak w po wy ższych od nie sio nych. Na le ży tu zwró cić
uwa gę na pew ne pra wi dło te go co w so bie i te go co w od nie sie niu orze ka -
ne jest o Oj cu i Sy nu. „Co kol wiek bo wiem w so bie jest orze ka ne, jak mó -
wi Au gu styn w VI księ dze De Tri ni ta te,731 nie jest orze ka ne jed no bez
dru gie go, to jest czym kol wiek orze ka ni są we dług ich sub stan cji, obaj
razem są orze ka ni. Prze to ani Oj ciec nie jest Bo giem bez Sy na, ani Syn bez
Oj ca, lecz obaj ra zem Bo giem”; lecz nie obaj ra zem oj cem, nie obaj ra zem
sy nem, lub sło wem czy ob ra zem.

[208] Roz dział 5 (117).

1.s Czy we dług sub stan cji orze ka ne są Bóg z Bo ga i te go ro dza ju.
Tu za py ta no: gdy mó wi się „Bóg z Bo ga”, „świa tłość ze świa tło ści” i te go
ro dza ju, czy mó wi się we dług sub stan cji; bo wia do mo, że nie mó wi się tego
we dług od nie sie nia. Je że li zaś mó wi się we dług sub stan cji, obaj jed no cze -
śnie, mia no wi cie Oj ciec i Syn, mo gą być zwa ni Bóg z Bo ga, świa tłość ze
świa tło ści, we dług po wy ższe go pra wi dła.

2. Od po wiedź kie dy nazw sub stan cji uży wa się za miast osób. Na
co od po wia da my, że, cho ciaż Bóg orze ka ny jest we dług sub stan cji, i świa -
tłość i mą drość i te go ro dza ju, i ni gdy nie bie rze się w od nie sie niu, cza sem
jed nak za miast w od nie sie niu, to jest za miast osób, lecz nie w od nie sie niu
się bie rze, jak gdy mó wi się „Bóg zro dził Bo ga”, jed ne go uży wa my o Oj cu,
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729 Ta mże, roz dział 1, nn. 1-2 (PL 42,933, 934; CCL 50, 244, 247).
730 Roz dział 13, n. 14 (PL 42,920; CCL 50,221).
731 Roz dział 2, n. 3 (PL 42,925; CCL 50,230).
s Za gad nie nie jest Au gu sty na, jak wi dać ni żej na koń cu n. 2.



dru gie go o Sy nu. Po dob nie gdy mó wi się „Bóg z Bo ga”, „świa tłość ze świa -
tło ści”. Rów nież w in nych wy po wie dziach czę sto znaj du ją się na zwy isto ty
wpro wa dzo ne na ozna cze nie osób, jak gdy mó wi się „Bóg  się ro dzi”, „Bóg
umarł”, „Bóg cier pi”, gdy wska zu je się tyl ko Sy na. Tak i o sa mym Sy nu poj -
mu je się, gdy się mó wi „Bóg z Bo ga” i te go ro dza ju. Stąd Au gu styn py ta jąc
ja kim spo so bem orze ka się te go ro dza ju, w VI księ dze De Tri ni ta te rze -
cze:732 „W ja ki spo sób mó wi się Bóg z Bo ga, świa tłość ze świa tło ści? Bo nie
obaj ra zem Bo giem z Bo ga, lecz sam Syn z Bo ga, mia no wi cie Oj ca; i nie
obaj ra zem świa tłość ze świa tło ści, lecz sam Syn ze świa tło ści Oj ca.”

3. Że tyl ko we dług mia na sub stan cji mó wi się „to z te go”, a nie
według imion osób. I na le ży wie dzieć, że tyl ko we dług mian sub stan cji
mó wi się „to z te go”, cho ciaż te mia na nie ozna cza ją tam sub stan cji. Według
zaś ty chże imion osób ni gdy nie mó wi się „to z te go”, jak Sło wo ze Sło wa
lub Syn z Sy na, po nie waż te go ro dza ju imio na ró żnym oso bom od po wia -
dać nie mo gą. Co Au gu styn, cho ciaż nie ja sno, w tej sa mej księ dze tak wy -
ra ża:733 „To tyl ko o nich nie mo że być orze ka ne, to z te go, czym obaj ra zem
nie są”, to zna czy tyl ko tym mia nem nie mo że my się po słu gi wać do wy ka -
za nia je den z jed ne go, któ re obu ra zem nie przy pa da. „Jak nie mo żna mó -
wić Sło wo ze Sło wa, po nie waż nie obaj ra zem Sło wem; ani Ob raz z Ob ra zu,
ani Syn z Sy na, po nie waż nie są obaj ra zem Sy nem lub Ob ra zem.”

[209] 4. Że na zwy sub stan cji cza sem na su wa ją poj mo wa nie Trój -
cy. I jak mia na sub stan cji cza sem na su wa ją wy raź nie poj mo wa nie osób, tak
też nie kie dy ca łej Trój cy na raz. Stąd Au gu styn w tym sa mym dzie le
rzecze:734 „W imie niu Oj ciec sam przez się wy ra żo ny jest Oj ciec, w imie niu
zaś Bóg, i on i Syn i Duch Świę ty, jak gdy po wie dzia ne jest:735 Nikt nie jest
do bry, tyl ko sam Bóg, po nie waż Trój ca jest jed nym Bo giem.”

DYS TYNK CJA XXVIII

Roz dział 1t (118).

1. Że nie tylko trzy powyższe właściwości są w osobach, lecz także
in ne, któ re ozna cza ne są in ny mi na zwa mi, jak nie zro dzo ny. Po nad to
trze ba roz wa żyć, że nie tyl ko trzy po wy ższe wła ści wo ści, czy po ję cia, są 
w oso bach, lecz ta kże in ne, któ re in ny mi ozna czo ne są na zwa mi. Bo także

Księga I222

732 Roz dział 2, n. 3 (PL 42,925; CCL 50,231).
733 Au gu styn, De Tri ni ta te, księ ga VI, roz dział 2, n. 3 (PL 42,925n; CCL 50,231).
734 De Tri ni ta te, księ ga V, roz dział 8, n. 9 (PL 42,917; CCL 50,215).
735 Łk 18,19.
t Zo bacz: Piotr Abe lard, The olo gia Scho la rium, I,5-6 (PL 178,987 A – 988 C); i Sum ma

sen ten tia rum, I,11 (PL 171,1086 A -B; 59 C -D); tu zaś po now nie przy ta cza Lom bard te same
sło wa Au gu sty na. W ja ki spo sób na ukę Mi strza roz wi ja ją je go ucznio wie, uka zu je J. Schneider,
Die Leh re vom Dre ie ini gen Gott..., 172-180.



mia no „nie zro dzo ny” orze ka ne jest w od nie sie niu o sa mym Oj cu i ozna cza
in ne po ję cie niż „oj ciec” lub „ro dzic”. Bo nie jest tym sa mym być oj cem i być
nie zro dzo nym, to zna czy nie tym sa mym po ję ciem orze ka ny jest oj ciec, któ -
rym nie zro dzo ny. Oj ciec bo wiem, jak zo sta ło po wie dzia ne,736 orze ka ny jest
we dług wła ści wo ści ro dze nia, nie zro dzo ny zaś we dług wła ści wo ści nie zro -
dzo no ści. Ró żni się prze to Oj ciec od Sy na wła dzą ro dze nia, ró żni się też
wła ści wo ścią nie zro dzo no ści, to zna czy po nie waż nie zro dzo ny. – O nie -
zro dzo nym peł ne po twier dze nie, że mia no wi cie orze ka się w od nie -
sie niu, i in ne jest po ję cie któ re orze ka nie zro dzo ny, in ne któ re
Oj ciec. Stąd Au gu styn roz ró żnia jąc mię dzy wła ści wo ścia mi, tą któ rą orze -
ka ny jest „oj ciec”, a tą któ rą orze ka ny jest „nie zro dzo ny”, w V księ dze De
Tri ni ta te tak mó wi:737 „Nie tym sa mym jest mó wić nie zro dzo ny, czym jest
mó wić oj ciec; bo choć by Sy na nie zro dził, nic by nie prze szka dza ło zwać
go nie zro dzo nym. A gdy by ka żdy zro dził sy na, nie był by tym sa mym nie -
zro dzo ny, po nie waż zro dze ni lu dzie ro dzą in nych.” Nie dla te go więc zwany
jest „oj ciec”, po nie waż „nie zro dzo ny”. Prze to gdy „o Bo gu 738 [210] Oj cu
jed no i dru gie się orze ka, in ne po ję cie jest, przez któ re poj mo wa ny jest
rodzic, in ne przez któ re nie zro dzo ny. Ro dzic bo wiem orze ka ny jest wo bec
zro dzo ne go, to jest Sy na, gdy zaś mó wi się nie zro dzo ny, mó wi się nie czym
jest, lecz czym nie jest.”

2. Po słu gu je się przy kła da mi, by to wy ka zać. „Trze ba to wy ja śnić
przy kła da mi.739 Że mó wi się nie zro dzo ny, oka zu je się tym, że nie jest sy nem.
Lecz zro dzo ny (ge ni tus) i nie zro dzo ny (in ge ni tus) wła ści wie się mówi; po
ła ci nie zaś mó wi się syn (fi lius), lecz zwy czaj mó wie nia nie do pusz cza by
mó wio no nie syn (in fi lius). Nic jed nak poj mo wa niu się nie uj mu je, je śli
po wie się nie syn (non fi lius); jak też gdy by po wie dzia no nie zro dzo ny
(non ge ni tus), za miast te go, że mó wi się nie zro dzo ny (in ge ni tus), nic in -
ne go się nie mó wi. Prze to nie na le ży zwa żać w rze czach na to, co po zwa la
lub cze go nie po zwa la mó wić zwy czaj na szej mo wy, lecz na to, by za ja śnia -
ło poj mo wa nie sa mych rze czy.” – Że to sa mo zna czy nie zro dzo ny, co
nie zro dzo ny i osta tecz nie nie syn. „A więc mów my nie tyl ko nie zro -
dzony, lecz i nie zro dzo ny, co ozna cza to sa mo. Czyż więc mó wi my coś
inne go niż nie syn? Prze czą cy więc przed ro stek nie po wo du je te go, że co
bez nie go mó wi się w od nie sie niu, po je go wsta wie niu mó wi się sub stan -
cjal nie; lecz tyl ko prze czy te go, co bez nie go by ło mó wio ne. Jak więc w in -
nych orzecz ni kach gdy mó wi my ‘czło wiek jest’, ozna cza my sub stan cję. Kto
więc mó wi ‘nie  czło wiek jest’, nie wy po wia da in ne go ro dza ju orzecz ni ka,
lecz tyl ko tam te go za prze cza. Je że li więc we dług sub stan cji mó wię ‘czło -
wiek jest’, tak we dług sub stan cji prze czę, gdy mó wię ‘nie czło wiek jest’. 
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736 Dys tynk cja 26, roz dzia ły 2-3.
737 Roz dział 6, n. 7 (PL 42,914; CCL 50,211).
738 Ta mże (PL 42,914s; CCL 50,211n).
739 Au gu styn, ta mże, roz dział 7, n. 8 (PL 42,915n; CCL 50,212nn), gdzie też tekst bez po -

śred nio na stęp ny.



A je śli to sa mo zna czy, że mó wi się zro dzo ny, co zna czy  że mó wi się syn,
to sa mo więc zna czy że mó wi się nie zro dzo ny, co zna czy że mó wi się nie
syn. Mó wiąc nie syn, prze czy my w od nie sie niu; więc w od nie sie niu prze -
czy my mó wiąc nie zro dzo ny. Nie zro dzo ny zaś czym jest, jak tyl ko nie zro -
dzo ny? Nie od cho dzi się prze to od orzecz ni ka w od nie sie niu, gdy mó wi się
nie zro dzo ny. Jak bo wiem zro dzo ny nie mó wi się w so bie, lecz że jest z ro -
dzi ca; tak gdy mó wi się nie zro dzo ny, nie w so bie się mó wi, lecz wy ka zu je
się, że nie jest z ro dzi ca; oba zaś orze ka ne są w od nie sie niu. Co zaś wy po -
wia da ne jest w od nie sie niu, nie wska zu je sub stan cji. Cho ciaż więc ró żne
jest zro dzo ny i nie zro dzo ny, nie ozna cza jed nak ró żnych sub stan cji, trze ba
bo wiem by jak od no si się syn do oj ca, a nie syn do nie oj ca, tak od no sił się
zro dzo ny do ro dzi ca a nie zro dzo ny do nie ro dzi ca.” – Oto ja sno wy ka -
zuje, że nie zro dzo ny orze ka ny jest w od nie sie niu i bie rze się o sa mym 
Ojcu, inne jest po ję cie, któ rym orze ka się „nie zro dzo ny”, in nym któ rym
„oj ciec”; i to sa mo zna czy gdy mó wi się „nie zro dzo ny”, co „nie zro dzo ny”
lub „nie syn”.

[211] Roz dział 2 (119).

1. Czy jak sam Oj ciec zwa ny jest „nie zro dzo ny”, tak po wi nien zwać
się „nie zro dzo ny” oraz „nie syn”. Dla te go zwy kło się py tać, czy jak sam
Oj ciec zwa ny jest „nie zro dzo ny”, tak on tyl ko sam po wi nien być zwa ny „nie
zro dzo ny”, lub „nie syn”, że by na wet Duch Świę ty nie mógł być zwa ny „nie
syn” lub „nie zro dzo ny”.

2. Po gląd nie któ rych. Nie któ rym wy da je się, że tyl ko Oj ciec po wi nien
być zwa ny „nie zro dzo ny” lub „nie syn”; Duch zaś Świę ty, jak nie jest zwa -
ny „nie zro dzo ny”, tak, po wia da ją, nie po wi nien być zwa ny „nie zro dzo ny”
lub „nie syn”. Trze ba mia no wi cie mó wić i wie rzyć, że Duch Świę ty nie jest
zro dzo ny lub nie jest sy nem, lecz nie po wi nien być zwa ny „nie zro dzo ny”
lub „nie syn”.

3.u Po gląd in nych. In nym zaś wy da je się, że cho ciaż Duch Świę ty nie
mo że być zwa ny „nie zro dzo ny”, mo że jed nak być zwa ny „nie zro dzo ny”
lub „nie syn”. Co zaś Au gu styn po wie dział wy żej,740 iż to sa mo zna czy, gdy
mó wi się „nie zro dzo ny”, co gdy mó wi się „nie zro dzo ny” lub „nie syn”, po -
wia da ją, iż rzekł wy ja śnia jąc ety mo lo gię, a nie spo sób orze ka nia.
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u „In nym” mia no wi cie Pio tro wi Abe lar do wi w The olo gia Scho la rium, I,6: „Duch zaś
Świę ty sam ta kże jest nie zro dzo ny... a jed nak nie jest nie zro dzo ny”; zo bacz też The olo gia
chri stia na, I,4 oraz III (PL 178,987 D – 988 A; 1131 D – 1132 A, 1230 B);  a ta kże i je go uczniom,
na przy kład: Sen ten tiae Her man ni, roz dział 4 (PL 178,1698 D); oraz bez i mien nej Ysa go ge
in the olo giam, III: „Nie wol no więc dla te go zwać Du cha nie zro dzo nym, po nie waż nie ma
nie by cia od in ne go, lecz ra czej nie zro dzo nym, to jest nie sy nem” (wyd. A. M. Land graf,
Ĕcrit théolo gi qu es de l’éco le d’Abélard, w Spi ci le gium Sa crum Lo va nien se 14(1934)259).

740 Dys tynk cja 28, roz dział 1, n. 2.



Roz dział 3 (120).

Ja ka jest wła ści wość, któ rą orze ka „nie zro dzo ny”. Je że li zaś chcesz
wie dzieć co to za wła ści wość, we dług któ rej Oj ciec zwa ny jest „nie zro dzo -
ny”, po słu chaj Hi la re go, na zy wa ją ce go ją nie mo żli wo ścią uro dze nia się
(inna sci bi li tas), tak mó wią ce go w IV księ dze De Tri ni ta te:741 „Jest je den
od jed ne go, mia no wi cie od nie zro dzo ne go zro dzo ny, z wła ści wo ścią 
w ka żdym z nich: i nie mo żli wo ści uro dze nia się i zro dze nia. Dzię ki więc
ob ja wio ne mu w Pi smach poj mo wa niu osób, oraz zna cze niu zro dze nia 
i nie mo żli wo ści zro dze nia, nie na le ży mnie mać, iż Bóg jest sa mot ny. Różni -
ca więc lub roz dział osób za war ta jest w Pi śmie Świę tym, ni gdzie zaś nie
ma roz dzie le nia na tur.

[212] Roz dział 4 (121).

1. Aria nie usi ło wa li do wo dzić, że in nej sub stan cji jest Oj ciec, 
innej Syn, po nie waż ten nie zro dzo ny, tam ten zro dzo ny; Am bro ży od -
po wia da jąc im po wie dział, że te go mia na „nie zro dzo ny” w Bo skich
Pi smach nie wy czy tał. Te go też nie trze ba prze mil czać, że Aria nie z te go
usi ło wa li udo wod nić, że Oj ciec jest in nej sub stan cji, Syn in nej, po nie waż
ten zwa ny jest nie zro dzo ny a tam ten zro dzo ny, a ró żni się być nie zro dzo -
nym i zro dzo nym. – Stąd Am bro ży od po wia da jąc na ich py ta nie twier dzi,
że w Bo skich Pi smach te go mia na, mia no wi cie nie zro dzo ny, nie wy czy tał,
tak mó wiąc w IV księ dze De Spi ri tu Sanc to:742 „Po nie waż świe żo usły sze li
nie któ rzy nas mó wią cych, że Syn Bo ży, któ ry jest zro dzo ny, nie mo że być
nie rów ny Oj cu, któ ry zro dził, cho ciaż ten jest zro dzo ny a tam ten zro dził,
bo zro dze nie na le ży do na tu ry. Wo bec te go py ta nia są dzą, że głos im za -
pie ra, lecz na gan ną wy mów ką zmie nia ją ślad w tym miej scu, gdyż uwa ża -
ją, że przez zmia nę mo wy do ko nu je się zmia na py ta nia, twier dząc: Jak
mo gą nie zro dzo ny i zro dzo ny być jed nej na tu ry i sub stan cji? Prze to bym
od po wie dział na po sta wio ne mi py ta nie, przede wszyst kim w Bo skich
Pismach ni gdzie „nie zro dzo ny” nie znaj du ję, nie wy czy ta łem, nie usły sza -
łem. Ja kiej więc zmien no ści są lu dzie te go ro dza ju, że mó wią, iż twier dzi -
my to, co nie jest na pi sa ne, gdy mó wi my to, co jest na pi sa ne, a oni
za rzu ca ją, że na pi sa ne nie jest? Czyż oni sa mi so bie nie prze czą i po wa gi
swe go za rzu tu nie umniej sza ją?”

2. Dla cze go Am bro ży nie chciał po słu gi wać się tym mia nem „nie -
zro dzo ny”, otóż z po wo du błęd no wier ców. Zważ czy tel ni ku, że tym
mia nem „nie zro dzo ny” Am bro ży nie chciał po słu gi wać się ze wzglę du 
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na błęd no wier ców. Tak i nam trze ba coś prze mil czać z po wo du pod stę -
pów oszczer ców, w co ka to lic cy i po bo żni czy tel ni cy bez piecz nie mo gą
wie rzyć.

3. Bar dzo po ży tecz na za sa da, mia no wi cie że są ta kie wy ra zy, któ -
rych cza sem użyć, a cza sem re li gij nie za mil czeć je mo że my. Są bowiem
nie któ re wy ra zy, któ re nie są tak wiel kiej świę to ści i po wa gi, że by trze ba
nam by ło za wsze słu żyć wy zna niem i przy ję ciem, lecz cza sem mo gą być po -
mi nię te mil cze niem; a nie są jed nak ta kiej prze wrot no ści, by śmy w ra zie
po trze by nie mo gli swo bod nie ni mi się po słu żyć.

[213] Roz dział 5 (122).

1. Czy ró żne jest być Oj cem i być Sy nem. Prócz te go zwy kło się pytać,
sko ro wy żej po wie dzia ne zo sta ło,743 że czymś in nym jest mó wić nie zro dzony,
czymś in nym oj ciec, i że ró żne jest zro dzo ny i nie zro dzo ny, czy po dob nie
być oj cem i być sy nem jest ró żne, czy to sa mo.

2. Od po wiedź, gdzie po wia da, iż ró żne jest być Oj cem i być Sy nem,
lecz nie Oj cem być i Sy nem być. Na co od po wia da my, że w tym sa mym
zna cze niu, w któ rym mó wi się, że ró żne jest „zro dzo ny” i „nie zro dzo ny”,
mo żna mó wić, że nie to sa mo jest, lecz ró żne, być Oj cem i być Sy nem lub
być Du chem Świę tym; po nie waż nie w tym po ję ciu Oj ciec jest oj cem, w któ -
rym Syn jest sy nem, lub w któ rym Duch Świę ty jest du chem świę tym. Prze -
to w tym zna cze niu zga dza my się, że czym in nym jest być Oj cem, a czym
in nym jest być Sy nem, po nie waż in ne jest po ję cie któ rym Oj ciec jest ojcem,
in ne któ rym Syn jest sy nem. Lecz je śli prze sta wisz, aby mó wić: Czym innym
jest Oj cem być, in nym Sy nem być, poj mo wa nie się zmie nia; i dla te go nie
zga dza się. Zna cze nie bo wiem jest ta kie, jak by się mó wi ło: Czym in nym jest
czym Oj ciec jest, za iste nie oj cem lecz jest; in nym czym Syn jest, za iste nie
sy nem, lecz jest; co jest cał ko wi cie błęd ne. Przez to bo wiem Oj ciec jest,
przez co Oj ciec Bo giem jest, to jest przez isto tę lub na tu rę. A Syn przez to
Bo giem jest, przez co Oj ciec jest Bo giem; przez to więc Syn jest przez co
Oj ciec jest, i tak tym sa mym jest Oj cem być i Sy nem być; lecz nie jest tym
sa mym być oj cem i być sy nem. – Stąd Au gu styn w V księ dze De Tri ni ta te
mó wi:744 „Cho ciaż ró żne jest być oj cem i być sy nem, nie jest jed nak ró żna
sub stan cja, bo te go nie mó wi się we dług sub stan cji, lecz we dług od nie sie -
nia: to jed nak od nie sie nie nie jest przy pa dło ścią, po nie waż nie jest zmien -
ne.” Oto mó wi, że ró żne jest być oj cem i być sy nem. Co na le ży brać we dług
po wy ższej za sa dy, po nie waż in ne za iste jest po ję cie któ rym jest oj ciec, inne
któ rym jest syn; bo nie we dług isto ty Oj ciec zwa ny jest oj cem lub Syn
synem, lecz we dług od nie sie nia.

Księga I226

743 Dys tynk cja 28, roz dział 1, n. 1.
744 Roz dział 5, n. 6 (PL 42,914; CCL 50,211).



Roz dział 6 (123).

1. Ja kim spo so bem mó wi się mą drość zro dzo na lub uro dzo na, czy
we dług od nie sie nia czy we dług sub stan cji. Na le ży też wie dzieć, że jak
sam Syn zwa ny jest „sło wo” lub „ob raz”, tak rów nież on sam zwa ny jest „mą -
drość zro dzo na” [214] lub uro dzo na i dla te go py ta się, czy to jest orze ka ne
w od nie sie niu, a je że li orze ka ne jest w od nie sie niu, czy we dług te go sa me -
go od nie sie nia, któ rym orze ka ne jest „sło wo” lub „ob raz”. – O tym Au gu styn
w VII księ dze De Tri ni ta te tak mó wi:745 „Gdy mó wi się ‘sło wo’, bie rze my to,
jak by się mó wi ło ‘zro dzo na mą drość’, by był i Syn i ob raz; a gdy te dwa się
wy ma wia, to jest: ‘zro dzo na mą drość’, w pierw szym z nich, dla te go że jest
‘zro dzo na’, poj mu je się i sło wo i ob raz i Sy na, a w tych wszyst kich mia nach
nie jest uka zy wa na isto ta, po nie waż orze ka ne są w od nie sie niu; na to miast
w dru gim, któ rym jest ‘mą drość’, wska zy wa na jest także isto ta, po nie waż
mó wi się i w so bie. Mą dra jest bo wiem so bą sa mą i to jest dla niej być, co
być mą drą; stąd Oj ciec i Syn ra zem jed na mą drość, po nie waż jed na isto ta.”

2. Jak na le ży poj mo wać po wy ższe sło wa Au gu sty na. Pil nuj się czy -
tel ni ku, jak masz po jąć to, co mó wi Au gu styn. Wy da je się bo wiem twier dzić,
że gdy mó wi się „zro dzo na mą drość”, „mą drość” ozna cza tam isto tę, a „zro -
dzo na” zna czy od nie sie nie. Je że li to tak jest, mu si my mó wić, że istota Bo ża
jest zro dzo na, co sprze ci wia się po wy ższe mu.746 – Lecz na to od po wia da my,
iż w pierw szym, to jest w tym że jest „zro dzo na”, poj mu je się to sa mo po ję -
cie, któ re oznaj mia ne jest, gdy mó wi się „sło wo”, lub „ob raz”; w dru gim zaś,
mia no wi cie „mą drość”, uka zy wa na jest isto ta, to zna czy uka zy wa ne jest, że
Syn jest isto tą, po nie waż mą drość orze ka na jest we dług istoty. I dla te go gdy
mó wi się „zro dzo na mą drość”, poj mu je się, że ten, który jest zro dzo ny, jest
isto tą. Tu jed nak „mą drość” ro bi nie za isto tę, lecz za hi po sta zę: (Zważ pil -
nie!) jak gdy mó wi się Sło wo lub Syn, poj mu je się hi po sta zę ze swą wła ści -
wo ścią, tak gdy mó wi się „zro dzo na mą drość”, to sa mo się poj mu je, to jest
zro dzo ną hi po sta zę. Dla te go po wia da czuj nie nale ży poj mo wać, gdy mó wi
się Sło wo i gdy mó wi się „zro dzo na mą drość”, to jest to sa mo od nie sie nie 
i ta sa ma hi po sta za, w któ rej jest ta wła ści wość. A przez to wspar te jest to,
co wy żej po wie dzie li śmy,747 mia no wi cie, że gdy mó wi się Oj ciec, lub Syn,
lub Duch Świę ty, ozna czo ne są nie tyl ko wła ści wo ści, jak gdy mó wi się:
ojco stwo, sy no stwo, lecz ze swo imi wła ści wo ścia mi ta kże hi po sta zy.

Roz dział 7 (124).

Że ob raz jest cza sem orze ka ny we dług isto ty. To ta kże trze ba wie -
dzieć, że cho ciaż wy żej po wie dzia ne zo sta ło,748 iż „ob raz” mó wi się o Sy nu
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745 Roz dział 2, n. 3 (PL 42,936; CCL 50,250).
746 Mia no wi cie te mu, co po wie dzia no w Dys tynk cji 5.
747 Dys tynk cja 27, roz dział 2, nn. 2-3.
748 Ta mże, roz dział 3, nn. 3-6.



w od nie sie niu, jak „sło wo” lub „syn”, cza sem jed nak znaj du je się orze czo -
ny we dług sub stan cji. [215] Stąd Au gu styn w księ dze De fi de po wia da,749

iż „jed no jest Trój cy Świę tej istot ne Bó stwo” oraz ob raz, na któ ry zo stał
uczy nio ny czło wiek. – Ta kże Hi la ry w V księ dze De Tri ni ta te tak rze cze:750

„Czło wiek sta je się na wspól ny ob raz. Mia no nie ró żni się, na tu ra nie od -
ręb na: je den bo wiem jest ob raz, na któ ry czło wiek zo stał  stwo rzo ny.” 
Z te go bo wiem wy ni ka, że ob raz nie kie dy poj mo wa ny jest ja ko isto ta, 
a wte dy orze ka ny jest w so bie, a nie w od nie sie niu.

DYS TYNK CJA XXIXv

Roz dział 1 (125).

1. O za sa dzie: któ ra orze ka na jest w od nie sie niu i oznaj mia mno -
gie od nie sie nia. Jest prócz te go in ne mia no, oznaj mu ją ce licz ne od nie sie -
nia, mia no wi cie „za sa da”. I mó wi się Oj ciec za sa dą, Syn za sa dą, i Duch
Świę ty za sa dą, lecz roz ma icie; bo Oj ciec zwa ny jest za sa dą wzglę dem Sy na
i wzglę dem Du cha Świę te go.

2. Ja kim spo so bem Oj ciec zwa ny jest za sa dą ca łe go Bó stwa. Stąd
Au gu styn w IV księ dze De Tri ni ta te po wia da:751 „Oj ciec jest za sa dą ca łej
Bo sko ści, lub je śli le piej się mó wi, Bó stwa”, po nie waż sam jest od ni ko go.
„Nie ma bo wiem, z ko go jest lub od ko go po cho dzi”; lecz od nie go i Syn
jest zro dzo ny i Duch Świę ty po cho dzi. Prze to nie jest zwa ny za sa dą ca łe go
Bó stwa, iż jest za sa dą sie bie lub isto ty Bo żej, lecz po nie waż jest za sa dą Syna
i Du cha Świę te go, w któ rych ka żdym jest ca łe Bó stwo.

3. Ja kim spo so bem i cze go za sa dą zwa ny jest Syn i Duch Świę ty 
i ca ła Trój ca. Syn wzglę dem Du cha Świę te go, Duch zaś Świę ty nie jest zwa -
ny za sa dą, jak tyl ko wo bec stwo rzeń, wo bec któ rych ta kże i Oj ciec zwa ny
jest za sa dą i Syn i sa ma Trój ca ra zem i po je dyn cza oso ba za sa - [216] dą
zwa na jest stwo rzeń. „Oj ciec więc jest za sa dą bez za sa dy,752 Syn za sa dą 
z za sa dy, Duch Świę ty za sa dą z obu”, to jest z Oj ca i Sy na.

Roz dział 2 (126).

1. Że Oj ciec i Syn jest za sa dą od wiecz no ści, lecz nie Duch Świę ty,
on na wet za sa dą być za czął. I Oj ciec od wiecz no ści jest za sa dą Sy na, 
a Oj ciec i Syn za sa dą Du cha Świę te go, po nie waż Syn od Oj ca, a Duch Święty
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749 To jest Ful gen cjusz, De fi de ad Pe trum, roz dział 1, n. 5 (PL 65,674 D; CCL 91A,715).
750 Nu mer 8 (PL 10,134 B -C).
v Zo bacz: Abe lard, The olo gia chri stia na, IV (PL 178,1291 nn). Treść zaś roz dzia łów 1-3

opie ra się ra czej bez po śred nio na tek stach Au gu sty na i Hi la re go.
751 Roz dział 20, nn. 29 i 28 (PL 42,908; CCL 50,199n).
752 Au gu styn, Con tra Ma xi mi num, II, roz dział 17, n. 4 (PL 42,784n).



od obu. Duch zaś Świę ty nie od wiecz no ści jest za sa dą, lecz za czął nią być,
bo nie jest zwa ny za sa dą, jak tyl ko wo bec stwo rzeń. Gdy więc stwo rze nia
za czę ły ist nieć, i Duch Świę ty za czął być ich za sa dą. Tak rów nież Oj ciec i Syn
za czął z Du chem Świę tym być jed ną za sa dą stwo rzeń, po nie waż stwo rzenia
za czę ły ist nieć od Oj ca i Sy na i Du cha Świę te go.

2. Ja kim spo so bem ci trzej są jed ną za sa dą stwo rze nia. I ci trzej na -
zy wa ni są nie trze ma, lecz jed ną za sa dą wszyst kich stwo rzeń, po nie waż jed -
nym i tym sa mym spo so bem są za sa dą rze czy. Rze czy bo wiem nie są ina czej
od Oj ca a ina czej od Sy na, lecz cał kiem tym sa mym spo so bem. Dla te go
Apo stoł, poj mu jąc że ta Trój ca jest jed ną za sa dą rze czy, mó wi:753 Z nie go 
i prze zeń i w nim jest wszyst ko.

3. Ja kim spo so bem na le ży przyj mo wać, że wszyst ko jest z Bo ga.
„Gdy więc sły szy my, że wszyst ko jest z Bo ga, jak mó wi Au gu styn, De na tura
bo ni,754 po win ni śmy za iste poj mo wać wszyst kie na tu ry oraz wszyst ko co
na tu ral nie ist nie je. Nie są bo wiem z nie go grze chy, któ re na tu ry nie za cho -
wu ją, lecz psu ją, któ re ro dzą się z wo li grze szą cych.” Wszyst kie go prze to,
co ist nie je na tu ral nie, Oj ciec z Sy nem i Du chem Świę tym jest jed ną za sadą,
i ona ist nieć za czę ła.

4. Że od wiecz no ści za sa da Sy na, a Oj ciec i Syn Du cha Świę te go.
Od wiecz no ści zaś Oj ciec jest za sa dą Sy na przez zro dze nie, a Oj ciec i Syn
jed ną za sa dą Du cha Świę te go. Stąd Au gu styn w V księ dze De Tri ni ta te tak
mó wi:755 „Oj ciec zwa ny jest w od nie sie niu, rów nież w od nie sie niu [217]
zwa ny jest za sa dą; lecz Oj cem zwa ny jest wo bec Sy na, za sa dą zaś wo bec
wszyst kie go, co z nie go ist nie je. I za sa dą zwa ny jest Syn. Gdy więc mó wio -
no mu:756 Któż ty je steś? od rzekł: Po czą tek, któ ry i mó wię z wa mi. Lecz
czy żby był za sa dą Oj ca? Za iste stwór cą chciał sie bie uka zać, gdy po wie dział,
że jest za sa dą, tak jak i Oj ciec jest za sa dą stwo rze nia, po nie waż od nie go
jest wszyst ko. Gdy więc i Oj ca zwie my za sa dą i Sy na za sa dą, nie orze ka my
dwóch za sad stwo rze nia, po nie waż Oj ciec i Syn ra zem są jed ną za sa dą
wobec stwo rze nia, jak i jed nym stwór cą.”

5. Tu do da je o Du chu Świę tym, że i on jest za sa dą. „Je że li zaś coś
co po zo sta je w so bie a coś ro dzi lub wy ko nu je, jest za sa dą tej rze czy, któ -
rą ro dzi, lub tej, któ rą wy ko nu je, to nie mo że my prze czyć, że rów nież Duch
Świę ty słusz nie zwa ny jest za sa dą. Po nie waż nie wy dzie la my go z na zwy
stwór ca: gdyż na pi sa ne jest o nim, że dzia ła,757 i za iste dzia ła zo sta jąc w so -
bie: bo nie prze mie nia się, ani nie ob ra ca w coś z te go, co dzia ła. Jed ną
więc za sa dą wo bec stwo rze nia z Oj cem i Sy nem jest Duch Świę ty, a nie
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753 Rz 11,36.
754 Roz dział 28 (PL 42,560; CSEL 25,868); już w Glos sa Mi strza na Rz 11,36 (PL 191,1493 A).
755 Roz dział 13, n. 14 (PL 42,920; CCL 50,220n); zo bacz ta kże Enar ra tio in Psal mum 109,

n. 13 (PL 37,1457; CCL 40,1614).
756 J 8,25.
757 Zo bacz 1 Kor 12,11: A wszyst ko to spra wia je den i ten sam Duch.



dwie ma lub trze ma za sa da mi.” – Oto wy raź nie wy ka zu je Au gu styn, że Ojciec
i Syn i Duch Świę ty są jed ną za sa dą rze czy stwo rzo nych, to zna czy jed nym
i tym sa mym spo so bem są za sa dą, i ten spo sób do sta tecz nie otwo rzył, że
mia no wi cie dzia ła ją wszyst ko, a po nie waż ci trzej dzia ła ją ra zem, dla te go
mó wi się, że są jed ną za sa dą.

Roz dział 3 (127).

1. Tu wy ka zu je, ja kim spo so bem Oj ciec jest za sa dą Sy na, a on i Syn
za sa dą Du cha Świę te go. Po tem w tej sa mej księ dze w cią gło ści wy ka zuje,
ja kim spo so bem Oj ciec zwa ny jest za sa dą wo bec Sy na, a wo bec Du cha
Świę te go on i Syn, mó wiąc że dla te go Oj ciec jest za sa dą Sy na, po nie waż
zro dził go, a Oj ciec i Syn są za sa dą Du cha Świę te go, po nie waż Duch Świę -
ty po cho dzi, lub da ny jest od obu. Mó wi bo wiem tak:758 „Je że li ro dzą cy
wobec te go co ro dzi jest za sa dą, Oj ciec jest za sa dą wo bec Sy na, po nie waż
go zro dził. Czy zaś i wo bec Du cha Świę te go Oj ciec jest za sa dą, po nie waż
po wie dzia ne jest:759 Od  Oj ca po cho dzi, nie ma łe jest za gad nie nie. Bo je żeli
tak jest, nie jest już za sa dą tej tyl ko rze czy, któ rą ro dzi lub czy ni, lecz ta kże
tej, któ rą [218] da je i któ ra od nie go po cho dzi. Je że li więc to, co jest dane,
lub co po cho dzi, ma za sa dę od któ rej jest da wa ne lub po cho dzi, trze ba wy -
znać, że Oj ciec i Syn są za sa dą Du cha Świę te go, nie dwie ma za sa da mi; lecz
jak Oj ciec i Syn w od nie sie niu do stwo rze nia zwa ny jest jed nym stwór cą 
i pa nem, tak w od nie sie niu do Du cha Świę te go jed ną za sa dą; wo bec zaś
stwo rze nia Oj ciec i Syn i Duch Świę ty jed ną za sa dą, tak jak jed nym stwór -
cą i jed nym Pa nem.”

2. Z te go wy ni ka, że Oj ciec przez to jest za sa dą Sy na, przez co
Ojcem, mia no wi cie przez zro dze nie, a przez to sa mo i spraw cą 760

Syna. Oto masz, że Oj ciec zwa ny jest za sa dą Sy na, po nie waż go zro dził: 
w ja kim więc po ję ciu jest oj cem, w tym sa mym zwa ny jest za sa dą Sy na, to
jest przez zro dze nie. Zgod nie z nim zwa ny jest ta kże spraw cą Sy na. Stąd
Hi la ry w IV księ dze De Tri ni ta te po wia da:761 „Tym sa mym że zwa ny jest
Ojcem, oka zu je się spraw cą te go, ko go zro dził, ma jąc to imię, któ re poj -
mu je się ja ko nie po cho dzą ce z in ne go, a z któ re go uczy się, że sa mo ist -
nie je ten, kto jest zro dzo ny.” 

Zau waż, że mó wi, iż Syn nie ist nie je od po cząt ku lecz od niezapo cząt-
ko wane go 762. – „Ko ściół zna jed ne go, nie mo gą ce go się zro dzić Bo ga,763

zna jed no ro dzo ne go Sy na Bo że go. Wy zna je Oj ca wol ne go od po cho dzenia,
wyzna je i po cho dze nie Sy na od po cząt ku: nie że on od po cząt ku, lecz od
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758 De Tri ni ta te, księ ga V, roz dział 14, n. 15 (PL 42,920n; CCL 50,222n).
759 J 15,26.
760 „auc tor”.
761 Nu mer 9 (PL 10,102 B).
762 „ab in i tia li”.
763 Ta mże, n. 6 (PL 10,100 A).



nie mo gą ce go mieć po cząt ku:764 nie przez sie bie sa me go, lecz od te go, kto
przez ni ko go nie jest zro dzo ny od wiecz no ści, bio rą ce go mia no wi cie zro dze -
nie z oj cow skiej wiecz no ści. Zło żo ne tu zo sta ło wy zna nie wia ry, lecz za sa da
wy zna nia jesz cze nie zo sta ła wy ło żo na”, i dla te go trze ba jej szu kać, mia no -
wi cie w ja ki spo sób na le ży po jąć to co mó wi, że po cho dze nie Sy na jest od
po cząt ku, a sam nie jest od po cząt ku, lecz od nie mo gą ce go mieć po cząt ku.

3. Od sła nia w ja kim zna cze niu to po wie dział. To mia no wi cie do dając
okre ślił, w ja ki spo sób poj mo wał po czą tek, mó wiąc że po cho dze nie Syna
jest od po cząt ku, jak by rzekł: Nie tak poj muj, iż po cho dze nie Sy na jest od
po cząt ku, jak by sam Syn miał po czą tek, lecz po nie waż on jest od nie mogą -
ce go mieć po cząt ku, to jest od Oj ca, od któ re go jest wszyst ko. Bo cho ciaż
Syn jest za sa dą z za sa dy, nie na le ży jed nak zga dzać się, że Syn ma po czą -
tek. A po nie waż Syn jest za sa dą z za sa dy,765 a Oj ciec za sa dą nie z za sa dy,
za sa da z za sa dy nie jest za sa dą bez za sa dy, jak Syn nie jest Oj cem; a jed nak
nie dwie za sa dy, lecz jed na, jak Oj ciec i Syn nie dwaj stwór cy, lecz je den
stwór ca.

[219] Roz dział 4 (128).

1. Sko ro Oj ciec i Syn są jed ną za sa dą Du cha Świę te go, py ta się, czy
w tym sa mym po ję ciu. Jed ną zaś za sa dą są Oj ciec i Syn nie tyl ko stwo -
rzeń, jak po wie dzia no wy żej,766 lecz ta kże Du cha Świę te go. Dla te go zwy -
kło się py tać, czy w tym sa mym po ję ciu Oj ciec jest za sa dą Du cha Świę te go
i Syn, czy in ne jest po ję cie, w któ rym Oj ciec zwa ny jest za sa dą Du cha Świę -
te go, a in ne w któ rym Syn. – Od po wiedź. Na to od po wia da my: sko ro Oj -
ciec zwa ny jest za sa dą Du cha Świę te go i Syn, po nie waż Duch Świę ty
po cho dzi lub da ny jest od obu, i nie ina czej po cho dzi lub da wa ny jest od
Oj ca niż od Sy na, słusz nie mo żna poj mo wać, że Oj ciec i Syn w tym sa mym
od nie sie niu lub po ję ciu zwa ni są za sa dą Du cha Świę te go.

2. Py ta się, ja kie jest po ję cie, w któ rym Oj ciec i Syn zwa ni są za sa -
dą Du cha Świę te go. Je że li zaś py ta się, ja kie to jest po ję cie, któ re ozna cza
‘za sa da’, na zwy je go nie ma my;767 lecz nie jest sa mo oj co stwo, lub sy no -
stwo, a na wet ja kieś po ję cie, któ re jest Oj ca i Sy na, w któ rym od wiecz ności
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764 „ab in i ni tia bi li”.
765 We dług Au gu sty na, jak wy żej, Dys tynk cja 29, roz dział 1, n. 3.
766 Dys tynk cja 29, roz dział 2.
767 Mia no wi cie au ten tycz nej, cho ciaż już wte dy na zwa „tchnie nie”, jak się zda je, ist niała.

Po słu gu je się nią bo wiem Piotr Po że racz (Man du ca tor), na stęp ca Mi strza w szko łach Pa ry -
skich: „To od nie sie nie zwie się tchnie nie, po nie waż Oj ciec tchnie Du cha Świę te go i Syn po -
dob nie” (Za gad nie nie: ‘No ta qu od prin ci pium’ w ko dek sie bi blio te ki miej skiej Troy es 964,
k. 94r). Na stęp nie o tym uryw ku Glos sa, on giś przy pi sy wa na Pio tro wi z Po itiers: „Mo że jed -
nak sto sow nie być zwa ne tchnie niem, po nie waż Oj ciec i Syn od wiecz nie tchną Du cha Świę -
te go” (n 17 d). Krót ko po tem sam Piotr z Po itiers mó wi o tej na zwie: „...przez na szych
mi strzów zwy kła być zwa na tchnie nie; te go sło wa jed nak nie ma ją z po wa gi Świę tych” (Sen -
ten tiae, I, roz dział 28; PL 211,895 D; wyd.: Mo ore -Du long, I,224); oraz ni żej, roz dział 30:



Oj ciec i Syn jest jed ną za sa dą Du cha Świę te go. Daw cą zaś, jak wy żej powie -
dzia no,768 na zy wa ny jest Oj ciec lub Syn w cza sie, tak jak Duch Świę ty danym
lub da ro wa nym.

[220] DYS TYNK CJA XXX

Roz dział 1w (129).

1. O tym co mó wi się o Bo gu cza so wo i w od nie sie niu, zgod nie 
z przy pa dło ścią, któ ra nie Bo gu, lecz stwo rze niom przy pa da. Są bo -
wiem pew ne spra wy, któ re o Bo gu orze ka ne są cza so wo i cza so wo mu przy -
pa da ją bez je go zmia ny, i orze ka ne są w od nie sie niu we dług przy pa dło ści,
któ ra nie przy pa da Bo gu, lecz przy pa da stwo rze niom, jak stwór ca, pan,
uciecz ka, dar lub da ro wa ny i te go ro dza ju. – O nich Au gu styn w V księ dze
De Tri ni ta te tak mó wi:769 „Stwór ca orze ka ny jest w od nie sie niu do stwo -
rze nia, jak pan do słu gi”. Rów nież:770 „Niech nie wzru sza, że Duch Świę ty,
cho ciaż jest współ wiecz ny Oj cu i Sy no wi, na zy wa ny jest jed nak czymś 
w cza sie, choć by sa mo to, co na zwa li śmy da ro wa nym. A cho ciaż pa nem nie
na zy wa się, jak tyl ko gdy za cznie mieć słu gę, ta kże tę na zwę Bóg ma w odnie-
sie niu cza so wo. Bo stwo rze nie, któ re go on jest pa nem, nie jest wiecz ne;
prze to ‘być pa nem’ nie ma wiecz nie, by śmy nie mu sie li rów nież stwo rzenia
na zwać wiecz nym: bo on by wiecz nie nie pa no wał, gdy by ono też wiecznie
nie służyło. Jak zaś nie może istnieć sługa, który nie ma pana, tak i pan, który
nie ma słu gi.”

2.x Po gląd, że nie od cza su jest pa nem, po nie waż jest pa nem czasu,
któ ry nie jest od cza su. Lecz tu ktoś po wie, że nie od cza su przy pa da 
Bo gu ta na zwa, któ rą zwa ny jest pa nem, po nie waż nie tyl ko jest pa nem
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„To zaś po ję cie zwie się tchnie niem, i to sło wo jest na ustach wszyst kich, cho ciaż nie auten -
tycz ne; co wię cej zda je się nie mi łe w uży ciu” itd (PL 211,903 B; wyd. Mo ore -Du long, 239).
Na zwa zo sta ła po tem uświę co na po wa gą So bo ru Lyoń skie go II (1274), DS 850.

768 Dys tynk cja 18, roz dział 2.
w Za gad nie nie po sta wio ne nie mal jak w Sum ma sen ten tia rum, I,10 (PL 171,1084 C –

1085 A); 176,58 A -C); lecz znów po wo łu je się na sa me sło wa Au gu sty na. Dru ga je go po waga
(„Niech nie wzru sza...”) czę ścią za war ta jest w pier wot nej Glos sa na Rz 11,36 (x 59b -c; z 36a).
Zo bacz ta kże: P. Abe lard, The olo gia chri stia na, III i IV (PL 178,1255n, 1309n); on jed nak
nie jest źró dłem te go roz dzia łu.

769 Roz dział 13, n. 14 (PL 42,920; CCL 50,221).
770 Ta mże, roz dział 16, n. 17 (PL 42,922; CCL 50,224n).
x O ma łym do dat ku (zo bacz od mien ne od czy ty) nic z pew no ścią nie da się okre ślić.

Wy da je się przyj mo wa ny w Glos sa pseu do Pio tra z Po itiers, po nie waż czy ta się: „cza su...
zaczął być pa nem, cho ciaż nie od cza su, po nie waż nie ma cza su przed cza sem, [zo bacz słowa
Au gu sty na, któ re na stę pu ją po tym do dat ku], to jest za nim za czął ist nieć czas, lecz z czasem
za czął być pa nem cza su, nie od cza su lub w cza sie” (n 18a; p 58b). Do da tek ten wy da je się
zaś sprze ci wiać sło wom Au gu sty na, przy to czo nym ni żej, w księ dze II, dys tynk cji 2, roz dzia -
le 2, n. 1. Z dru giej stro ny cho ciaż lep sze ko dek sy go opusz cza ją, ni cze go nie mo żna stąd
wy wnio sko wać.



rzeczy, któ re za czę ły się od cza su, lecz ta kże tej rze czy, któ ra nie [221] za -
czę ła się od cza su, to jest sa me go cza su, któ ry nie za czął się od cza su, po -
nie waż nie by ło cza su za nim się nie za czął; i dla te go nie od cza su za czął
być pa nem. – Od po wiedź. Na to mo żna od po wie dzieć, że cho ciaż nie za -
czął od cza su być pa nem cza su, za czął jed nak być pa nem cza su, po nie waż
nie za wsze ist niał czas; i sa me go czło wie ka od cza su za czął być pa nem. 
O tym Au gu styn w tej sa mej księ dze w dal szym cią gu tak mó wi:771 Kto kol -
wiek ist nie je, kto mó wi, że sam Bóg jest wiecz ny, cza sy zaś nie są wiecz ne
z po wo du roz ma ito ści i zmien no ści, a jed nak cza sy nie za czę ły ist nieć 
w cza sie, po nie waż nie by ło cza su, za nim cza sy się za czę ły, i dla te go nie 
w cza sie przy pa dło Bo gu, że jest pa nem, po nie waż jest pa nem tych czasów,
któ re za iste nie w cza sie ist nieć za czę ły: co od po wie o czło wie ku, któ ry uczy -
nio ny jest w cza sie, któ re go pa na za iste nie by ło, za nim za ist niał? Z  pewno -
ścią, że jest pa nem czło wie ka, Bo gu przy pa dło od cza su; a że by usu nąć
wszel ki spór, z pew no ścią miał od cza su, że jest two im pa nem lub mo im,
któ rzy do pie ro co za czę li śmy ist nieć.”

3. Jak na le ży poj mo wać, że nic o Bo gu nie orze ka się przy pa dło -
ścio wo i ja kie są przy pa dło ści w od nie sie niu. „Ja kim spo so bem więc
osią gnie my,772 że o Bo gu ni cze go nie orze ka się przy pa dło ścio wo? Jak tylko,
po nie waż je go na tu rze nic nie przy pa da, czym by ła by zmie nio na; jak to są
przy pa dło ści w od nie sie niu, któ re przy pa da ją z ja kąś zmia ną rze czy, o któ -
rych są orze ka ne, jak przy ja ciel orze ka ny jest w od nie sie niu. Bo nie za czyna
być przy ja cie lem, jak tyl ko gdy za cznie ko chać: do ko nu je się więc ja kaś
zmia na wo li, aby zwa ny był przy ja cie lem.

4. Przez po do bień stwo wy ka zu je, że Bóg mo że być na zy wa ny,
gdzie przed tem na zy wa ny nie był, bez zmia ny sie bie, jak pie niądz
zwa ny jest ce ną. Pie niądz zaś,773 gdy zwa ny jest ce ną, mó wi się w od nie -
sie niu; a jed nak nie zmie nił się, gdy za czął być ce ną, ani gdy zwa ny jest za -
sta wem i te go ro dza ju. Je że li więc pie niądz mo że bez żad nej zmia ny sie bie
ty le ra zy być na zy wa ny w od nie sie niu, że ani gdy za czy na być zwa ny, ani
gdy prze sta je, nic w je go na tu rze lub for mie, któ ra sta no wi pie niądz, [222]
nie zmie nia się: o ile ła twiej po win ni śmy przy jąć o owej nie zmien nej sub -
stan cji Bo ga, że tak jest zwa na czymś w od nie sie niu do stwo rze nia, iż cho -
ciaż cza so wo za czy na być na zy wa na, jed nak nie na le ży poj mo wać, że coś
przy pa dło sa mej sub stan cji Bo ga, ale te mu stwo rze niu, wo bec któ re go jest
na zy wa na.”

5. Że Bóg zwa ny jest uciecz ką w od nie sie niu, od cza su, bez zmia -
ny sie bie. „Ta k774 i uciecz ką na szą jest zwa ny;775 uciecz ką na szą bo wiem
Bóg zwa ny jest w od nie sie niu: do nas bo wiem od no si się i wte dy sta je się
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771 Roz dział 16, n. 17 (PL 42,922; CCL 50,225).
772 Au gu styn, ta mże.
773 Au gu styn, ta mże (PL 42,922 n; CCL 50,226).
774 Au gu styn, ta mże (PL 42,923; CCL 50,226).
775 Ps 17,3; 30,4; 31,7 itd.



na szą uciecz ką, gdy do nie go się ucie ka my. A czy wte dy po wsta je coś w jego
na tu rze, cze go nie by ło, za nim do nie go nie ucie ka li śmy się? W nas więc
do ko nu je się ja kaś zmia na, któ rzy ucie ka jąc się do nie go sta je my się lep si;
w nim zaś żad na.”

6. Że i oj cem zwie się w od nie sie niu. „Że i oj cem na szym za czął być,776

gdy je ste śmy od ra dza ni przez ła skę te go, któ ry dał nam moc stać się sy na -
mi Bo ży mi.777 Sub stan cja prze to na sza zmie nia się na lep sze, gdy sta je my
się je go sy na mi; za ra zem on za czy na być na szym oj cem, lecz bez żad nej
zmia ny swo jej sub stan cji. Że więc w cza sie Bóg za czy na być na zy wa ny, kim
przed tem na zy wa ny nie był, ja sne jest, że mó wi się w od nie sie niu, jed nak
nie we dług przy pa dło ści Bo ga, że je mu coś przy pa dło, lecz wy raź nie we -
dług przy pa dło ści te go, wzglę dem ko go Bóg za czął być na zy wa ny w od nie -
sie niu.”

7. Krót ko zbie ra poj mo wa nie po wy ższe go. Oka zu je się stąd ja sno, że
coś o Bo gu orze ka ne jest cza so wo w od nie sie niu do stwo rzeń bez zmia ny
Bó stwa, lecz nie bez zmia ny stwo rze nia; i tak przy pa dłość jest w stwo rzeniu,
a nie w Stwór cy. I na zwa, któ ra o stwo rze niu orze ka na jest w od nie sie niu,
od no si się do Stwór cy, i oznaj mia od nie sie nie, któ re jest w sa mym stworze -
niu; ta zaś na zwa, któ ra orze ka na jest o Stwór cy w od nie sie niu do stwo rzenia,
jest wpraw dzie w od nie sie niu, lecz nie ozna cza żad ne go od nie sie nia, które
by ło by w Stwór cy.

Roz dział 2 (130).

Tu roz wią zu je się za gad nie nie, czy Duch Świę ty zwa ny jest da rem
w od nie sie niu do sie bie, po nie waż sam sie bie da je. Tu mo że być roz -
wią za ne za gad nie nie wy żej po sta wio ne,778 gdzie py ta no: czy Duch Świę ty
zwa ny jest da rem lub da ro wa nym („co zaś jest da wa ne od no si się i do tego,
kto da je i do te go ko mu jest da ne”779); a sko ro Duch Świę ty da je sa me go
sie bie, czy orze ka ny jest w od nie sie niu do sie bie, gdy mó wi się, że jest dany
lub da ro wa ny. – Roz wią za nie. Na to py ta nie [223] od po wia da jąc mó wi -
my, że Duch Świę ty zwa ny jest da nym lub da ro wa nym w od nie sie niu i do
da ją ce go i do te go, ko mu jest da wa ny. Da ją cym zaś czy li daw cą jest Ojciec
z Sy nem i Du chem Świę tym. A jed nak nie mó wi my, że Duch Świę ty od nosi
się do sie bie, lecz na zwa da ne go lub da ro wa ne go od no si się i do da ją ce go
i do przyj mu ją ce go, bo coś nie mo że być na zwa ne „da ne” je że li przez kogoś
i ko muś nie jest da wa ne. Sko ro zaś mó wi się, że Duch Świę ty jest da wa ny
lub da ny przez sie bie, zwa ny jest za iste w od nie sie niu do tego, ko mu jest
da wa ny, i na zwa jest w od nie sie niu, a zmia na do ko nu je się w tym, ko mu jest
da wa ny, nie w da ją cym.
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776 Au gu styn, jak wy żej (PL 42,923n; CCL 50,226n).
777 J 1,12.
778 Dys tynk cja 18, roz dział 6.
779 Jak mó wi Au gu styn wy żej: Dys tynk cja 18, roz dział 4, n. 2.
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Roz dział 1y (131).

1. Ja kim spo so bem Syn zwa ny jest rów ny Oj cu, czy we dług sub -
stan cji, czy we dług od nie sie nia; a ta kże po dob ny. Prócz te go na le ży
roz wa żyć, po nie waż trzy oso by są so bie rów ne, czy mó wi się to w od nie -
sie niu, czy we dług sub stan cji; a je że li w od nie sie niu, czy rów ność po win -
na być roz wa ża na we dług od nie sie nia, czy we dług isto ty; wresz cie co to
jest sa ma rów ność. – Uczy. Na to mó wi my, że jak po dob ne nie jest ni czym
w so bie: „po do bień stwo bo wiem, jak mó wi Hi la ry,780 sa mo w so bie nie ist -
nie je”, tak nic nie na zy wa się po dob ne do sie bie; a przez to, jak „po dobne”,
tak „rów ne” zwie się w od nie sie niu. W od nie sie niu prze to zwie się Syn rów -
ny Oj cu, a obu Duch Świę ty. – Jed nak Syn Oj cu, a Duch Świę ty obu, rów -
ny jest z po wo du naj wy ższej pro sto ty i jed no ści isto ty; rów ny jest więc Syn
Oj cu we dług sub stan cji, a nie we dług od nie sie nia. Stąd Au gu styn w V księ -
dze De Tri ni ta te po wia da:781 „Py ta my, we dług cze go Syn rów ny jest Oj cu.
Nie we dług te go, że wo bec Oj ca orze ka się, Syn jest rów ny Oj cu; po zo sta -
je więc, że we dług te go jest rów ny, czym orze ka ny jest w so bie. Co kol wiek
zaś orze ka ne jest w so bie, orze ka się we dług sub stan cji; po zo sta je więc, że
jest rów ny we dług sub stan cji. Ta sa ma jest więc obu sub stan - [224] cja.”
Rów nież w VI księ dze:782 „Wy star czy zo ba czyć, że Syn w ża den spo sób nie
jest rów ny Oj cu, je że li w czymś, co mia no wi cie na le ży do zna cze nia je go
sub stan cji, znaj dzie się nie rów ny; we wszyst kim więc Syn rów ny jest Oj cu
i jest tej sa mej sub stan cji.” „Rów ny jest ta kże Duch Świę ty,783 i we wszyst -
kim rów ny, z po wo du naj wy ższej pro sto ty tej sub stan cji.” Stąd ja sne się
staje, że we dług sub stan cji Syn jest rów ny Oj cu, a obu Duch Świę ty; a tylko
na zwa jest w od nie sie niu.

2.z Co to jest rów ność. Rów ność więc Oj ca i Sy na nie jest od nie sie niem
ani po ję ciem, lecz nie odmien no ścią z po wo du jed no ści na tu ry.
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y Za gad nie nie po ru sza ne jest przez Hu go na ze Św. Wik to ra, De sa cra men tis, II,1,4 (PL
176,379 A); po tem wy raź niej w Sum ma sen ten tia rum, I,8 (PL 171,1080 D – 1081 B; 176,54
C – 55 A), i ona wy da je się źró dłem lub na tchnie niem Mi strza.

780 De Tri ni ta te, III, n. 23 (PL 10,92 B).
781 Roz dział 6, n. 7 (PL 42,915; CCL 50,212).
782 Roz dział 4, n. 6 (PL 42,927; CCL 50,234n).
783 Ta mże, roz dział 5, n. 7 (PL 42,928; CCL 50.236).
z „Nie odmien ność z po wo du jed no ści na tu ry” wy da je nam się po praw ką, któ rą zro bił

Mistrz w dru gim „prze ka zie” czy wy da niu Sen ten cji, we dług czę sto już przy ta cza nej Glos sa
pseu do Pio tra z Po itiers. Do słów bo wiem Au gu sty na w dys tynk cji 5, roz dzia le 1, na koń cu
n. 2: „Co jest orze ka ne wzglę dem cze goś, nie wy ra ża isto ty”, ów bez i mien ny glo sa tor do łą -
cza wy ja śnie nie: „Lecz czy te go ro dza ju mia na ‘po dob ne’, ‘rów ne’, orze ka ne są w od nie sie -
niu? Tak. A jed nak wska zu ją sub stan cję... Te go ro dza ju za rzu ty nie do ty czą Mi strza Pio tra.
Nie twier dzi bo wiem, że te i po dob ne mia na orze ka ne są o Bo gu we dług isto ty, lub orze ka -
ją Bo żą isto tę. Ni cze go bo wiem nie twier dzą, lecz tyl ko wy klu cza ją. Gdy bo wiem mó wi się:
‘Oj ciec i Syn są po dob ni’ lub ‘rów ni’, cho ciaż wy da ją się mieć moc twier dze nia, ma ją moc



3.a Tu ja kim spo so bem mó wi się po dob ny i co to jest po do bień -
stwo. To sa mo mó wi my ta kże o po dob nym i po do bień stwie. Gdy bo wiem
Syn zwa ny jest po dob ny Oj cu, mó wi się wpraw dzie w od nie sie niu, lecz po -
dob ny jest Oj cu z po wo du jed no ści isto ty; więc tyl ko na zwa jest w od nie -
sie niu, po do bień stwo zaś jest bra kiem ró żni cy.784

[225] 4. Nie któ rym wy da je się, że mia nem rów no ści lub po do bień -
stwa ni cze go się nie stwier dza, lecz wy klu cza się. Stąd nie któ ry m785

ucze nie wy da je się, że mia nem rów no ści lub po do bień stwa nie stwier dza
się cze goś, lecz wy klu cza: że w tym zna cze niu mó wi się Syn rów ny Oj cu,
po nie waż ani więk szy odeń nie jest, ani mniej szy, a to dla jed no ści isto ty.
Tak zwie się też po dob ny, po nie waż ani ró żny, ani ob cy, ani w czymś nie -
po dob ny, a to dla nie zło żo no ści isto ty. A więc dla te go, że Syn jest zro dzony
przez Oj ca, nie jest Oj cu rów ny lub nie rów ny, ani po dob ny lub nie po dobny,
lecz rów ny i po dob ny we dług sub stan cji.

Roz dział 2 (132).

1. O zda niu św. Hi la re go, któ rym wy ka zu je wła sno ści w Trój cy. Nie
na le ży tu po mi nąć te go, co oma wia jąc wła sno ści osób rze cze do stoj ny mąż
Hi la ry,786 że wiecz ność jest w Oj cu, pięk no w Ob ra zie, uży cie w Da rze.
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prze cze nia; i jest tak, jak by mó wio no: ‘W ni czym nie po dob ni, w ni czym nie rów ni’. Mistrz
jed nak w pierw szym prze ka zie Sen ten cji prze ka zał, że gdy mó wi się ‘Trzy oso by są po dobne’,
zna cze nie jest: ‘Są jed nej isto ty’ i orze ka na jest tam isto ta Bo ża. Lecz po tem to po pra wił, i co
po wtór nie zo sta ło prze ka za ne, jest po wie dzia ne ostro żniej, jed no i dru gie zaś po ka to licku”
(b 34b; n 7d); zo bacz: J. Schne ider, Die Leh re vom Dre ie ini gen Gott..., 197, przy pis 57, gdzie
za war ty jest tekst peł ny.

a „po do bień stwo jest bra kiem ró żni cy”: tu z pew no ścią trze ba wy od ręb nić pierw szy prze -
kaz czy li wy da nie Sen ten cji od dru gie go; ma my bo wiem świa dec two Mi strza Pre po zytyna (około
1190-1194), któ re moc no po par te jest wie lo ma po praw ka mi ko dek sów. W swo jej bo wiem Sum -
ma „Qui pro du cit ven tos”, I, za gad nie nie 1, „py ta się, dla cze go przy sta je my na mia na, któ re za -
wie ra ją  od nie sie nie jed nej oso by do dru giej, a sło wa i imie sło wy orze ka ne są w licz bie mno giej
o trzech oso bach, a o in nych przy miot ni kach nie po dob nie... Są jed ni, któ rzy mó wią, że te wy ra -
zy: ‘rów ny’, ‘po dob ny’ bra ne są tyl ko wy klu cza ją co, jak gdy mó wi się: ‘Oj ciec i Syn są rów ni’, to
zna czy nie są nie rów ni, oraz ‘są po dob ni’, to zna czy nie są nie po dob ni [po rów naj sło wa pseu do
Pio tra z Po itiers w po przed nim przy pi sie]. W tym po glą dzie wy da je się, że naj wa żniej szy był Mistrz
Piotr Lom bard. W pierw szym bowiem wy da niu Sen ten cji po wie dział: ‘Po do bień stwo jest isto tą
bez ró żni cy’; a w dru gim po wie dział jak by po pra wia jąc: ‘Po do bień stwo jest bra kiem ró żni cy’;
jak by mó wił: ‘Oj ciec i Syn zwa ni są po dob ni, po nie waż nie są ró żni” (z ko dek sów: Er lan gen, Bi -
blio te ka Uni wer sy tec ka, 260,2c; Tu lu za, Bi blio te ka Miej ska. 159,142r; To di, Bi blio te ka Miej ska,
71,1d -2a). Zo bacz: Re cher ches de Théolo gie an cien ne et médie va le 2(1930)90; Me dia eval Stu -
dies 8(1946)52, przy pis 1; J. Schne ider, Die Leh re vom Dre ie ini gen Gott..., 199, przy pis 62. –
Spo ro ko dek sów do tąd czy ta isto ta bez ró żni cy; w in nych ten pier wot ny od czyt al bo jest wy skro -
ba ny, al bo prze kre ślo ny, a ów no wy od czyt wsta wio ny; jesz cze in ne ko dek sy za wie ra ją tylko
dru gi od czyt. Nic o tym nie ma w Glos sa pseu do Pio tra z Po itiers, prócz od czy tu ‘brak ró żni cy’.

784 Zo bacz: Hi la ry, De Sy no dis, n. 73: „Po do bień stwo na tu ral ne sa me rze czy zrów nu je
przez po do bień stwo isto ty nie (!) bez ró żni cy” (PL 10,528 B).

785 Wśród nich Piotr Abe lard, The olo gia chri stia na, IV (PL 178,1265 D – 1266 C).
786 De Tri ni ta te, II, n. 1 (PL 10,51 A).



2.b Au gu styn. O Hi la rym, któ ry mó wi: Wiecz ność jest w Oj cu, pięk -
no w Ob ra zie, uży cie w Da rze. Au gu styn uczy tu w ja kim zna cze niu
ma ją być poj mo wa ne te sło wa Hi la re go, a naj pierw dla cze go Oj cu
przy zna je się wiecz ność. Te sło wa są tak wiel kiej trud no ści, że nad ich
poj mo wa niem i wy ja śnie niem Au gu styn usil nie pra co wał, jak sam do wo -
dzi w VI księ dze De Tri ni ta te, mó wiąc tak:787 „Ktoś, gdy chciał krót ko wyra -
zić wła sno ści po szcze gól nych osób w Trój cy, rzekł: Wiecz ność jest w [226]
Oj cu, pięk no w Ob ra zie, uży cie w Da rze. A po nie waż mąż był nie mier nej
po wa gi w opra co wa niu Pism i gło sze niu wia ry – Hi la ry bo wiem za warł to
w swych księ gach – tych wy ra zów, to jest Oj ca i Ob ra zu i Da ru, wiecz no ści,
pięk na i uży cia, ukry te ba da jąc poj mo wa nie na ile zdo łam, my ślę że pój dę
za nim w wy ra zie ‘wiecz ność’ (Uwa żaj!) je że li Oj ciec nie ma oj ca, z któ re -
go by był, Syn zaś jest z Oj ca, aby był i był mu współ wiecz ny.” – Tu dla cze -
go Ob ra zo wi pięk no. „Ob raz bo wiem,788 je że li do sko na le wy peł nia to,
cze go jest ob ra zem, sam te mu do rów nu je, a nie to swe mu ob ra zo wi. 
W tym ob ra zie wy mie nił ‘pięk no’, są dzę, że z po wo du wspa nia ło ści: gdzie
jest ta ka od po wied niość i pier wot na rów ność i pier wot ne po do bień stwo,
w żad nej rze czy nie od le głe, żad nym spo so bem nie rów ne, i z żad nej stro -
ny nie po dob ne, lecz do uto żsa mie nia od po wia da ją ce te mu, cze go jest ob -
ra zem. Gdzie jest pierw sze i naj wy ższe ży cie, dla ko go nie czym in nym jest
żyć, a czym in nym ist nieć, lecz tym sa mym, to jest jed nym, tak jak do sko -
na łe sło wo, któ re mu cze goś nie bra ku je i pew na umie jęt ność Bo ga wszech -
mogącego i mądrego, pełna wszelkich zasad żywych niezmiennych; i wszyst-
ko w nim jed no, jak on jed no z jed ne go, z któ rym jed no. Tam Bóg zna
wszyst ko, co przez nie go czy ni.” – Tu o Du chu Świę tym, dla cze go zwa -
ny jest uży ciem. „Jest zaś pew ne nie wy mow ne po łą cze nie Oj ca i Ob ra -
zu,789 któ re nie jest bez uży wa nia, bez mi ło ści, bez ra do ści. Ta więc mi łość,
roz kosz, szczę ście lub bło gość, je że li jed nak ja kimś ludz kim gło sem god -
nie jest wy po wia da na, ‘uży wa niem’ krót ko prze zeń zo sta ła na zwa na; i jest
w Trój cy Duch Świę ty, nie zro dzo ny, lecz ro dzi ca i zro dzo ne go sło dycz,
ogrom ną ob fi to ścią i bo gac twem za le wa ją ca wszyst kie stwo rze nia we dług
ich po jem no ści. Prze to ci trzej wy da ją się okre śla ni przez sie bie wza jem, 
i są w so bie nie skoń cze ni. Kto to wi dzi, cho ciaż po czę ści lub przez zwier -
cia dło  i przez po do bień stwo,790 niech ra du je się po zna jąc Bo ga i czy ni
dzię ki; kto zaś nie wi dzi, niech zdą ża przez po bo żność do wi dze nia, a nie
przez śle po tę do spo twa rza nia, po nie waż Bóg jest je den, a jed nak Trój ca.”

3. Że nie tyl ko te sło wa Hi la re go, lecz ich wy ło że nie przez Au gu -
sty na jest jak naj bar dziej ciem ne. Oto masz, jak na le ży przyj mo wać
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b Czę ścio wo w Glos sa na Rz 11,36 (PL 191,1495 A).
787 Roz dział 10, n. 11 (PL 42,931; CCL 50,241).
788 Au gu styn, ta mże.
789 Au gu styn, ta mże, nn. 11-12 (PL 42,932; CCL 50,242n).
790 Zo bacz 1 Kor 13,12.



powy ższe sło wa Hi la re go, cho ciaż są ta kiej głę bi, że na wet sto su jąc wy ja ś-
nie nie le d wie tro chę zdo ła po jąć ludz ki ro zum, po nie waż i sam ich wykład,
któ ry dał tu Au gu styn, ma w so bie bar dzo wie le trud no ści i nieja sno ści.

[227] 4. Że we dług te go wy kła du nie wy ró żnia ją się tam trzy wła -
ści wo ści osób. Al bo wiem we dług po wy ższe go wy kła du nie wy od ręb nia ją
się tu owe trzy wła ści wo ści wy żej ozna czo ne,791 lecz uka za ne są sa me hipo -
sta zy wza jem nie ró żne. – Że mia nem wiecz no ści ozna czo ne jest tam to
po ję cie, któ re zna czy nie zro dzo ny. Jed nak mia nem wiecz no ści wy da je
się tam ozna czo na wła ści wość, któ rą oznaj mia to mia no ‘nie zro dzo ny’. 

5. W ja kim zna cze niu po wie dział to: ob raz, je że li do sko na le speł -
nia itd. Lecz zo bacz my co to jest, co mó wi:792 „Ob raz bo wiem, je że li dosko -
na le wy peł nia to, cze go jest ob ra zem, sam te mu do rów nu je, a nie to swe mu
ob ra zo wi.” Wy da je się bo wiem mó wić, że Syn, któ ry jest ob ra zem Oj ca, do -
rów nu je Oj cu, a nie Oj ciec Sy no wi, cho ciaż w Pi śmie Świę tym i Syn zwa ny
jest rów ny Oj cu, i Oj ciec Sy no wi; lecz Syn ma to od Oj ca, że jest rów ny,
Ojciec zaś nie ma od Sy na; a jed nak Syn w peł ni i do sko na le jest rów ny
Ojcu, to jest ob raz, te mu, któ re go jest ob ra zem.

6.c Hi la ry w księ dze De sy no do:793 „Ob raz jest wy glą dem nie ró żny od te go,
wo bec któ re go jest wy obra żo ny. Bo nikt nie jest ob ra zem sam dla sie bie, lecz
trze ba by ob raz uka zy wał te go, któ re go jest ob ra zem. Ob raz te dy jest po do -
bieństwem rze czy wy obra żo nym i nie ró żnym, aby rze czy do rów nać. Jest więc
Oj ciec, jest i Syn, po nie waż ob ra zem Oj ca jest Syn; a po nie waż ob raz ist nie je,
by być ob ra zem rze czy, trze ba by, na ile jest ob ra zem, miał w so bie i na tu rę 
i isto tę pier wo wzo ru.

7. Dla cze go mó wi się, że Hi la ry w po wy ższych sło wach ozna czył
wła sno ści osób, cho ciaż wła ści wo ści nie są tam wy ra żo ne. Mó wi się
prze to, że w po wy ższych sło wach Hi la ry ozna czył wła sno ści osób, po nie -
waż stwier dził imio na osób w od nie sie niu, mia no wi cie Oj ca, Ob ra zu, Da -
ru, któ re orze ka ne są o oso bach w od nie sie niu, a wła ści wo ści ozna cza ją,
czym oso by się ró żnią. Tak bo wiem Duch Świę ty zwa ny jest w od nie sie niu
‘do bro dziej stwem’, jak ‘da rem’. Sa mych jed nak wła ści wo ści nie ozna czył
trze ma in ny mi na zwa mi, zgod nie ze wspo mnia nym wy kła dem Au gu sty na,
jak tyl ko sa mym mia nem ‘wiecz ność’, przez któ re chciał, by ro zu mia no nie
sa mo oj co stwo, lecz to po ję cie, któ re brzmi ‘nie zro dzo ny’.
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791 Dys tynk cja 26, roz dzia ły 2-3, lub Dys tynk cja 31, roz dział 2, n. 1.
792 Au gu styn, jak wy żej, Dys tynk cja 31, roz dział 2, n. 2.
c Już do n. 2: „Ob raz bo wiem...(jak wy żej)”  Glos sa pseu do Pio tra z Po itiers: „Za pa miętaj,

że ob raz do sko na le wy peł nia, gdy jest to żsa my z tym, ko go jest ob ra zem, w pięk nie i na tu -
rze i isto cie, jak da lej mó wi Hi la ry w pew nej glo sie ulot nej, któ rą Mistrz za mie ścił” (b 49v;
n 18,a -b; p 58c). Wte dy po ni żej: „Hi la ry w księ dze De sy no do: to jest glo sa ulot na” (b 49v;
n 18c; p 58d -59a). Znaj du je się ta kże ja ko do da tek w nie któ rych ko dek sach Glos sa na Rz 11,36.

793 Nu mer 13 (PL 10,400 B -C).



[228] 8.d Hi la ry w księ dze De sy no do:794 „Je śli by ktoś po wie dział, że Syn jest
nie mo gą cy się na ro dzić i bez po cząt ku, jak by orze ka jąc dwu bez za sa dy i dwu
nie mo gą cych się na ro dzić i dwu nie zro dzo nych, dwu czy nił bo gów, niech bę dzie
wy klę ty. Gło wą bo wiem, któ ra jest za sa dą wszyst kie go, Syn; gło wą zaś, która
jest za sa dą Sy na, Bóg. Tak bo wiem do sa me go nie za po cząt ko wa ne go, po cząt -
ku wszyst kie go, wszyst ko przez Sy na od no si my. Wy zna wać, że Syn nie mo że
się na ro dzić jest jak naj bar dziej be zec ne. Bo już nie bę dzie je den Bóg, po nie -
waż gło sze nia jed ne go Bo ga do ma ga się na tu ra jed ne go nie mo gą ce go się na -
ro dzić Bo ga. Po nie waż więc Bóg jest je den, dwóch nie mo gą cych się na ro dzić
być nie mo że: sko ro więc Bóg jest je den, (cho ciaż i Oj ciec jest Bo giem i Syn
Bo ży jest Bo giem), dla te go nie mo żli wość na ro dze nia jest tyl ko u jed ne go; Syn
zaś prze to Bo giem, po nie waż ist nie je zro dzo ny z isto ty nie mo gą cej się na rodzić.
Gło wą bo wiem wszyst kie go jest Syn, lecz gło wą Sy na jest Bóg; i do jed ne go Boga
wszyst ko w tym stop niu i w tym wy zna niu się od no si, po nie waż wszyst ko bierze
od nie go za sa dę, bo sam jest za sa dą.” – Ten sam pi sarz w tym sa mym dzie le:795

„Wszyst kim stwo rze niom wo la Bo ga przy nio sła sub stan cję, lecz Sy no wi na tu rę
da ło do sko na łe zro dze nie z sub stan cji nie mo gą cej do zna wać i nie zro dzo nej.
Wszel kie stwo rze nia bo wiem ta kie są, ja kie Bóg ze chciał, by by ły. Syn zaś zro -
dzo ny z Oj ca sa mo ist nie je ta ki, ja ki jest i Bóg. I nie nie po dob ną so bie na tu ra
wy da ła na tu rę, lecz zro dzo ny z sub stan cji Oj ca, przy niósł na tu rę we dług zro -
dze nia, a nie jak stwo rze nia isto tę z wo li.”

9.e Że tę sa mą ró żni cę osób ozna cza Au gu styn in ny mi sło wa mi, bez
wy kła du wła ści wo ści ich trzech. To ta kże wie dzieć na le ży, że Au gu styn
chcąc wy ka zać ró żni cę ty chże trzech osób bez wy ra że nia owych trzech wy -
żej wspo mnia nych wła sno ści, tak mó wi w pierw szej księ dze De do ctri na
chri stia na:796 „W Oj cu jest jed ność, w Sy nu rów ność, w Du chu Świę tym
zgo da jed no ści i rów no ści; a wszyst kie te trzy jed no z po wo du Oj ca, wszyst -
kie rów ne z po wo du Sy na, wszyst kie zwią za ne z po wo du Du cha Świę te go.
Prze to Oj ciec i Syn i Duch Świę ty i ka żdy z nich z osob na jest Bo giem, a wszy -
scy ra zem je den Bóg; i ka żdy z nich jest peł ną sub stan cją i wszy scy ra zem
jed ną sub stan cją. Oj ciec nie jest Sy nem, ani Du chem Świę tym; Syn ani Oj -
cem nie jest, ani Du chem Świę tym; Duch Świę ty ani Oj cem, ani Sy nem;
lecz Oj ciec tyl ko Oj cem, i Syn tyl ko Sy nem, i Duch Świę ty tyl ko [229] Du -
chem Świę tym. Ta sa ma trzech wiecz ność, ta sa ma nie zmien ność, ten sam
ma je stat, ta sa ma moc”. W tych sło wach otwar cie wy ra żo na jest od ręb ność
trzech osób.
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d O tych za pi sach nie ma mo wy we wspo mnia nej Glos sa, któ rą nie gdyś przy pi sy wa no
Piotrowi z Poitiers. W różnych kodeksach różnie też są rozłożone; czasem bowiem tu, czasem
po n. 9, cza sem też znaj du ją się za na stę pu ją cym roz dzia łem trze cim.

794 Nu me ry 59-60 (PL 10,521 A -C).
795 Nu mer 58 (PL 10,520 C).
e Sło wa Au gu sty na tu za miesz czo ne znaj du ją się ta kże w Glos sa na Rz 11,36 (PL 191,

1494 C -D).
796 Roz dział 5, n. 5 (PL 34,21; CSEL 80,10n; CCL 32,9).



Roz dział 3f (133).

Dla cze go Oj cu przy pi su je się jed ność, a Sy no wi rów ność. Lecz
wielu wzru sza, że Oj cu przy pi su je jed ność, Sy no wi rów ność. Gdy bo wiem
jed ność orze ka się we dług sub stan cji, jest nie tyl ko w Oj cu, lecz i w Sy nu 
i w Du chu Świę tym; a rów ność jed na jest Oj ca i Sy na i Du cha Świę te go.
Dla cze go więc Oj cu przy pi su je się jed ność, a Sy no wi rów ność? – Mo że 
z te go sa me go po wo du jed ność we dług Au gu sty na przy pi su je się Oj cu, 
z któ re go wy żej we dług Hi la re go przy pi su je się mu wiecz ność: bo mia no -
wi cie Oj ciec tak ist nie je, że nie jest od in ne go i że zro dził Sy na, jed ne go ze
so bą Bo ga, i Duch Świę ty od nie go po cho dzi, je den z nim Bóg. Mó wi się
więc, że jed ność jest w Oj cu, nie ma cze goś in ne go z cze go by ist niał: bo
nie jest od in ne go, i nie ma od nie go cze goś lub ko goś od wiecz no ści, 
co nie by ło by jed no z nim. Syn bo wiem i Duch Świę ty są jed nym z Oj cem;
stąd Praw da rze cze:797 Ja i Oj ciec jed no je ste śmy.

Roz dział 4 (134).

1.g Dla cze go mó wi się, że Oj ciec i Syn są jed no, lub jed nym Bo -
giem, a nie je den: po nie waż słusz nie mo żna mó wić, że rze czy jed nej
na tu ry są jed no wprost i z do dat kiem, rze czy zaś ró żnej na tu ry nie
mo gą być zwa ne jed no, je że li nie po wie się co jed no. Tu trze ba po wie -
dzieć, że Oj ciec i Syn i Duch Świę ty [230] słusz nie mó wi się, że są jed no 
i je den Bóg, ale nie je den. Rze czy bo wiem dwie lub wię cej mo żna po wie -
dzieć, że są jed nym, je że li są jed nej isto ty i jed na jest ich na tu ra; je den zaś
lub jed na nie mo żna mó wić o ró żnych rze czach, je że li się nie do da co jeden
lub jed na; gdy się to do da, mo żna po praw nie mó wić o rze czach i jed nej 
i ró żnej sub stan cji. – Stąd Au gu styn w VI księ dze De Tri ni ta te tak mó wi:798

„Nie wiem, czy w Pi śmie Świę tym jest po wie dze nie ‘są jed no’ o tych, któ -
rych na tu ra jest ró żna. Je że li zaś jest wie le ja kichś tej sa mej  na tu ry a ró żne
rze czy my ślą, nie są jed no na ile ró żne rze czy my ślą. Gdy więc tak się mówi
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f Zo bacz: L. Ott, Unter su chun gen zur the olo gi schen Brie fli te ra tur..., 569-576; J. Schneider,
Die Leh re vom Dre ie ini gen Gott..., 112 n).

797 J 10,30.
g Za sa da tu wy po wie dzia na (na po cząt ku n. 1) za war ta jest już w Glos sa na 1 Kor 6,17:

„Pil nie zważ, że gdy mó wi się o dwu lub wię cej rze czach ‘je den jest’ lub ‘jed na jest’, i do daje
się co je den lub co jed na, mo żna po wie dzieć i o tych, któ re są ró żne i o tych któ re są jednej
sub stan cji” (PL 191,1583 A -B; x 84a; z 51a); sło wa te, jak słusz nie wska zu je ru bry ka mar gi -
nal na w ko dek sie „z”, są Au gu sty na, Con tra Ma xi mi num, II,20,1 (PL 42,788). Tu Mistrz 
w pe wien spo sób za le ży od Gil ber ta Por re tań skie go, Glos sa tu ra, do te go uryw ka (zo bacz,
A. M. Land graf, Mit te ilun gen zur Schu le Gil berts de la Porrée, w: Col lec ta nea Fran sci sca -
na 3(1933)191). – Sło wa Au gu sty na, któ re na stę pu ją, znaj du ją się czę ścio wo w tej sa mej
Glos sa Lom bar da. In nym źró dłem wy da je się je go Glos sa na Ps 5,3 (PL 191,95 D), gdzie
przy to czo ne są sło wa Au gu sty na Su per Io an nem (tu ni żej w n. 2).

798 Roz dział 3, n. 4 (PL 42,926; CCL 50,231n); gdzie też tekst bez po śred nio na stęp ny.



jed no, że nie do da je się co jed no, i wie le zwie się jed no, ozna cza się tę samą
na tu rę i isto tę, nie po ró żnio ne i nie ina czej my ślą ce.” – Da je przy kład.
„Stąd Pa weł i Apol lo, któ rzy i obaj by li ludź mi i to sa mo my śle li, na zwa ni
zo sta li jed nym, gdy po wie dzia no:799 Ten co sa dzi i pod le wa jed nym są.
Gdy więc do da je się co jed no, mo żna ozna czać coś, zro bio ne jed no z wielu,
cho ciaż ró żnych na tu rą; jak du sza i cia ło nie mo gą za iste być zwa ne jed no,
(cóż bo wiem bar dziej ró żne go?), je że li nie do da się, lub po my śli, co jedno,
to jest je den czło wiek.  Stąd Apo stoł mó wi:800 Kto łą czy się z Pa nem,
jednym du chem jest; nie po wie dział je den jest lub jed nym są, lecz do dał
du chem. Ró żnią się bo wiem na tu rą duch czło wie ka i duch Bo ga, lecz duch
czło wie ka tkwiąc, sta je się jed nym du chem z Bo giem”, po nie waż sta je się
uczest ni kiem praw dy je go szczę śli wo ści. Je że li więc o tych, któ re są ró żnej
sub stan cji, po praw nie mó wi się że są jed nym du chem, o ile bar dziej ci, któ -
rzy są jed nej sub stan cji, słusz nie mó wi się, że są jed nym Bo giem. „Oj ciec
więc i Syn jed nym są, mia no wi cie we dług jed no ści sub stan cji i jed nym
Bogiem.”

2. O błęd no wier stwie Ariu sza. Za to po tę pio ne jest ariań skie błęd no -
wier stwo, któ re, jak mó wi Au gu styn w księ dze De ha ere si bus,801 nie chce,
że by „Oj ciec i Syn i Duch Świę ty by li jed nej sub stan cji oraz na tu ry, lub by
wy raź niej rzec, isto ty, któ ra po grec ku zwie sią ‘usia’, lecz że by Syn był
stworze niem.” – O błęd no wier stwie Sa be liu sza. Ta kże i sa be liań skie,
które jak Au gu styn mó wi w tej sa mej księ dze,802 gło si ło, że „ten sam jest
Chry stus i Oj ciec i Duch Świę ty”, by by ła trój ca imion bez sub stan cji osób.
– „Obie za ra zy, jak mó wi Au gu styn [231] Su per Io an nem,803 wy trą ca Praw -
da mó wiąc:804 Ja i Oj ciec jed no je ste śmy. Oba usłysz i za uważ, i jed no 
i je ste śmy, a od Cha ryb dy i od Scyl li bę dziesz uwol nio ny. Że bo wiem rzekł
jed no, wy zwa la cię od Ariu sza, że rzekł je ste śmy, wy zwa la cię od Sa be liu -
sza. Je że li jed no, więc nie ró żne; je że li je ste śmy, więc i Oj ciec i Syn; je ste -
śmy bo wiem nie po wie dział by o jed nym, ani jed no o ró żnym. Niech więc
za wsty dzą się Sa be lia nie, któ rzy mó wią, że ten sam jest Oj cem, któ ry jest
Sy nem, mie sza jąc oso by; oni też na zwa ni zo sta li pa try pa sja na mi, po nie waż
mó wią, że Oj ciec zo stał umę czo ny. Aria nie zaś mó wią, że czym in nym jest
Oj ciec, czym in nym Syn, nie jed ną sub stan cją, lecz dwie ma: że Oj ciec więk -
szy, Syn mniej szy. Nie mów te go ty, ka to li ku. Że gluj więc po środ ku, uni kaj
obu nie bez piecz nych brze gów, i mów: Oj ciec jest oj cem, a Syn jest sy nem;
in ny Oj ciec, in ny Syn, lecz nie coś in ne go, a na wet to sa mo, po nie waż 
jeden jest Bóg.” – Oto wy ka za ne zo sta ło, dla cze go mó wi się, że jed ność jest
w Oj cu, gdy ci trzej jed nym są.
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799 1 Kor 3,8.
800 1 Kor 6,17.
801 Nu mer 49 (PL 42,39).
802 Nu mer 36 i 41 (PL 42,32n).
803 Trak tat 36, nn. 8-9 (PL 35,1667n; CCL 36,328 nn).
804 J 10,30.



3.h Hi la ry w księ dze De sy no do:805 „Wy da je się, że mo że mniej wy raź nie po -
wie dzia ła wia ra o po do bień stwie bez ró żni cy Oj ca i Sy na, sko ro my śla ła o Oj cu
i Sy nu i Du chu Świę tym, że tak w imio nach ozna czo na jest wła sna ka żde mu
sub stan cja i po rzą dek i chwa ła, iż są wpraw dzie przez sub stan cję trzej, przez
współ brz mie nie zaś jed no. Zgro ma dzo ny więc Sy nod Świę tych chcąc za po biec
tej bez bo żno ści, któ ra licz bą imion wy śmia ła by praw dę Oj ca i Sy na i Du cha
Świę te go, ja ko by nie by to wa ła sa mo ist nie przy czy na ka żde go z osob na imie nia,
tro ja ka na zwa osią gnę ła by jed ność pod błęd no ścią imion, i Oj ciec sam, oraz jeden
i ten sam, miał by imię i Du cha Świę te go i Sy na: z te go po wo du mó wi li, że są
trzy sub stan cje, sa mo ist ne oso by przez sub stan cje wy kła da jąc, a nie roz ró żniając
sub stan cji Oj ca i Sy na ró żno ścią nie po dob nej isto ty. Co zaś po wie dzia ne zo stało,
‘iż są wpraw dzie przez sub stan cję trzej, przez współ brz mie nie zaś jed no’, nie ma
błę du, po nie waż wy mie nia jąc jed no cze śnie Du cha, to jest Po cie szy cie la, wypada
gło sić jed ność współ brz mie nia ra czej, niż isto ty przez po do bień stwo sub stancji.”

– Ten sam pi sarz w tym sa mym dzie le:806 „Gdy Bo ga Oj ca wy zna je my i Chry -
stu sa Sy na Bo że go gło si my, a wy zna nie w tym dwóch bo gów by ło by nie re li gij -
ne, nie mo gą we dług bra ku ró żno ści na tu ry i nie ró żnią ce go się imie nia, nie
być jed nym w ro dza ju isto ty, któ rych isto ty imię nie mo że być jak tyl ko jed no.
Bo re li gij na jed ność imie nia, z isto ty nie ró żnią cej się na tu ry, usta no wio nej
osoby nie odej mu je zro dzo nej isto cie, by je dy na i po je dyn cza sub stan cja Bo ga
poj mo wa na by ła przez jed ność imie nia, sko ro jed no imię obu istot, to zna czy
Bóg je den, orze ka ne jest dla nie ró żnej na tu ry po dob nej sub stan cji w obu.”

[232] Roz dział 5 (135).

Dla cze go mó wi się, że rów ność jest w Sy nu, sko ro jed na jest rów -
ność trzech. Zo bacz my te raz, dla cze go mó wi się, że rów ność jest w Sy nu,
sko ro jed na i naj wy ższa jest rów ność trzech. – To za pew ne dla te go zo stało
po wie dzia ne,807 po nie waż Syn zro dzo ny jest przez Oj ca rów ny ro dzą ce mu
i da ro wi, któ ry od obu po cho dzi, i dla te go ci trzej zwa ni są rów ni ze względu
na Sy na. Syn bo wiem ma od Oj ca, że jest rów ny je mu i Du cho wi Świę temu,
a Duch Świę ty od obu ma, że jest rów ny obu. To zaś mó wi my bez wy niosłości
twier dze nia i bez prze są du wy ższe go poj mo wa nia, wo ląc w otwie ra niu tak
za mknię tych mów słu chać bar dziej do świad czo nych niż coś in nym wsą czać.

Roz dział 6 (136).

Dla cze go mó wi się o Du chu Świę tym, że jest zgo dą lub złą cze niem
obu. Że zaś mó wi się, iż w Du chu Świę tym jest zgo da obu i przez nie go
wszyst ko jest złą czo ne, ła twiej jest nam po jąć, przy wo łu jąc na pa mięć wyżej
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h O tej ulot nej glo sie pseu do Piotr z Po itiers nic nie przed kła da.
805 Nu me ry 31-32 (PL 10,504 A – 505 A).
806 Nu me ry 41-42 (PL 10,513 C – 514 A).
807 Wy żej, Dys tynk cja 31, roz dział 2, n. 9, gdzie ta kże po wie dzia no, że Duch Świę ty jest

zgo dą, (jak ni żej, w roz dzia le 6).



po wie dzia ne. Wy żej bo wiem,808 we dług po wag Świę tych po wie dzia ne
zosta ło, iż Duch Świę ty jest mi ło ścią, któ rą Oj ciec mi łu je Sy na a Syn Oj ca.
Słusz nie więc Duch Świę ty zwie się złą cze niem lub zgo dą Oj ca i Sy na, 
a przez nie go wszyst ko złą czo ne. – Stąd Au gu styn w XV księ dze De Tri ni -
ta te:809 „Pew ną wspól no tą współ istot ne go Oj ca i Sy na jest Duch obu.”
Tenże sam w VII księ dze:810 „Duch Świę ty jest naj wy ższą mi ło ścią, obu
łączą cą, nas pod łą cza ją cą.”

DYS TYNK CJA XXXII

Roz dział 1i (137).

1. Czy Oj ciec lub Syn mi łu je Du chem Świę tym, sko ro dla Bo ga mi -
ło wać jest tym sa mym co ist nieć. Tu ro dzi się py ta nie z po wy ższych wy -
pro wa dzo ne. Po wie dzia ne zo sta ło [233] bo wiem wy żej,811 i wy ka za ne
po wa ga mi Świę tych, że Duch Świę ty jest wspól no tą Oj ca i Sy na oraz mi ło -
ścią, któ rą Oj ciec i Syn wza jem nie się mi łu ją. Dla te go py ta się, czy Oj ciec
lub Syn przez Du cha Świę te go lub Du chem Świę tym mi łu je. – Co za iste wy -
da je się trze ba po wie dzieć we dług po wag wy żej przy to czo nych, któ ry mi
do wo dzi się, że Duch Świę ty jest „czy m812 zro dzo ny mi ło wa ny jest przez
ro dzą ce go i ro dzi cie la swe go mi łu je.” – Lecz na od wrót: Je że li mó wi się, 
że Oj ciec lub Syn mi łu je przez Du cha Świę te go, wy da je się, że jest przez
Du cha Świę te go, bo dla Bo ga nie czym in nym jest ist nieć, a czym in nym
mi ło wać, lecz tym sa mym; po nie waż, jak mó wi Au gu styn w XV księ dze 
De Tri ni ta te,813 „co kol wiek w owej pro stej na tu rze wy da je się orze ka ne
według ja ko ści, na le ży poj mo wać we dług isto ty”, jak do bry, wiel ki, nie -
śmier tel ny, mą dry, mi łu ją cy i te go ro dza ju. Prze to je że li Oj ciec i Syn mi łuje
przez Du cha Świę te go, wy da je się ist nieć przez te goż Du cha; i nie tyl ko
isto tą swą mi łu je, lecz ta kże Da rem. 

2. To za gad nie nie jest nie do roz wią za nia, prze wy ższa ją ce ludz kie
po ję cie, po wa gi w nim są sprzecz ne. Na to py ta nie, po nie waż za wie ra
głę bi nę zbyt niej głę bo ko ści, to tyl ko od po wie my, co Au gu styn zda je się za -
zna czać, mia no wi cie, że Oj ciec i Syn mi łu ją się i za cho wu ją jed ność nie tylko
swą isto tą, lecz swym wła snym Da rem. Co cho ciaż wy żej zo sta ło przed ło -
żo ne,814 po wtó rzyć nie mier zi, po nie waż tak wy pa da.
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808 Dys tynk cja 10, roz dzia ły 1-3.
809 Roz dział 27, n. 50 (PL 42,1097; CCL 50A,532).
810 Roz dział 3, n. 6 (PL 42,938; CCL 50,254).
i Zo bacz: L. Ott, Unter su chun gen zur the olo gi schen Brie fli te ra tur..., 624-631.
811 Jak wy żej, n. 6 a peł niej w Dys tynk cji 10, roz dzia łach 1-3.
812 Sło wa są Au gu sty na, ni żej na po cząt ku n. 3.
813 Roz dział 5, n. 8 (PL 42,1062; CCL 50A,470).
814 Dys tynk cja 10, roz dział 2, n. 5.



3. Otwar cie mó wi, że Oj ciec i Syn i isto tą i Da rem swo im mi łu ją
się i za cho wu ją po kój. Mó wi więc w VI księ dze De Tri ni ta te tak:815 „Jawne
jest, że nie ktoś z obu jest, kim obaj się łą czą, kim zro dzo ny mi ło wa ny jest
przez ro dzą ce go i ro dzi ca swe go mi łu je; za cho wu jąc jed ność po ko ju 816 nie
przez uczest nic two, lecz z isto ty swo jej i nie z da ru ko goś wy ższe go, lecz
swo je go wła sne go.” Oto mó wi tu, że swą isto tą i swo im Da rem za cho wu ją
jed ność. – Te nże sam w XV księ dze De Tri ni ta te:817 „W tej Trój cy któż
ośmie li się po wie dzieć, że Oj ciec ani sie bie, ani Sy na, ani Du cha Świę te go
nie mi łu je, jak tyl ko przez Du cha Świę te go?” Tu wy raź nie uka zu je, że Ojciec
mi łu je nie tyl ko przez Du cha Świę te go; nie mó wi jed nak wprost, że Oj ciec
nie mi łu je przez Du cha Świę te go.

[234] Roz dział 2 (138).

1k. Czy Oj ciec jest mą dry mą dro ścią, któ rą zro dził, tak jak mi łu je
mi ło ścią, któ ra od nie go po cho dzi. Prócz te go sta ran nie trze ba zba dać,
czy Oj ciec jest mą dry mą dro ścią, któ rą zro dził, któ rą jest tyl ko Syn. – Wy -
da je się, że mo żna to udo wod nić z po dob ne go: je że li bo wiem mi łu je miło -
ścią, któ ra od nie go po cho dzi, dla cze go więc nie jest mą dry i poj mu je
mą dro ścią i po jęt no ścią, któ rą zro dził? – To za gad nie nie zda je się po na -
glać, jak mó wi Au gu styn w VII księ dze De Tri ni ta te,818 to, co na pi sał Apo -
stoł mó wiąc:819 Chry stu sa, moc Bo żą i mą drość Bo żą; gdy py ta się „czy
Oj ciec tak jest mą dro ści i mo cy swo jej, że tą mą dro ścią jest mą dry, któ rą
zro dził, i tą mo cą jest moc ny, któ rą zro dził.”

2. Tu okre śla mó wiąc, że Oj ciec nie jest mą dry mą dro ścią któ rą
zro dził. „Lecz tak nie jest.820 Po nie waż tam ist nieć jest tym, co być mą drym,
Oj ciec jest mą dry nie przez tę mą drość, któ rą zro dził; ina czej nie ona jest
od nie go, lecz on od niej. Je że li bo wiem mą drość, któ rą zro dził jest mu
przy czy ną, by był mą dry, ona ta kże jest mu przy czy ną, by ist niał, co nie może
się stać, jak tyl ko ro dząc lub ro biąc. Lecz ani ro dzi ciel ką, ani twór czy nią
Ojca ktoś na zwał by ja kimś spo so bem mą drość: cóż bo wiem bar dziej obłą -
ka ne go? Więc Oj ciec jest tą mą dro ścią, któ rą jest mą dry, Syn zaś zwa ny jest
mą dro ścią Oj ca i mo cą Oj ca. Nie po nie waż Oj ciec przez nie go jest mą dry lub
moc ny, lecz po nie waż Syn, mą drość i moc, jest z Oj ca mą dro ścią i mocą.”
Z te go wy ni ka, że Oj ciec nie jest mą dry zro dzo ną mą dro ścią, lecz sa mym
so bą, mą dro ścią nie zro dzo ną.

Księga I244

815 Roz dział 5, n. 7 (PL 42,928; CCL 50,235).
816 Zo bacz Ef 4,3
817 Roz dział 7, n. 12 (PL 42,1065; CCL 50A,475).
k Za gad nie nie przed ło żo ne jest w Sum ma sen ten tia rum, I,11 (PL 171,1086 C; 176,60 A);

lecz na tchnio ny przez nią Mistrz uda je się do tek stu Au gu sty na, by zna leźć roz wią za nie. Zobacz
ta kże: Lom bard, Glos sa na 1 Kor 1,24 (PL 191,1545 B -D).

818 Roz dział 1, n. 1 (PL 42,933; CCL 50,244).
819 1 Kor 1,24.
820 Au gu styn, jak wy żej, n. 2 oraz roz dział 3, n. 4 (PL 42,935n, 937; CCL 50,249, 251).



3.l Au gu styn w księ dze 84 Qu aestio num:821 „Gdy Bóg zwa ny jest mą dry, 
a zwa ny jest mą dry mą dro ścią, bez któ rej, że kie dyś był, lub mógł być, nie go -
dzi we jest [235] wie rzyć, nie jest zwa ny mą dry przez uczest nic two w mą drości,
jak du sza, któ ra mo że i być i nie być mą dra, lecz po nie waż sam zro dził tę mą -
drość, któ rą zwa ny jest mą dry.” – Zwróć czy tel ni ku uwa gę: Mó wi, że Oj ciec jest
mą dry zro dzo ną mą dro ścią, co sprze ci wia się in nym świa dec twom. Jed nak Augu-
styn po pra wia to w księ dze Re trac ta tio nes mó wiąc:822 „Rze kłem w księdze 84
Qu aestio num o Oj cu, że sam zro dził tę mą drość, któ rą zwa ny jest mą dry; lecz
le piej to za gad nie nie opra co wa łem póź niej w księ dze De Tri ni ta te.”

4.m Czy Syn jest mą dry mą dro ścią zro dzo ną lub nie zro dzo ną. Potem
nie któ rzy zwy kli py tać, czy Syn jest mą dry mą dro ścią zro dzo ną, czy nie zro -
dzo ną. Je że li bo wiem nie jest mą dry zro dzo ną mą dro ścią, nie jest też mą -
dry sam ze sie bie; je że li zaś mą dry jest zro dzo ną mą dro ścią, nie wy da je się
mą dry mą dro ścią nie zro dzo ną, i tak nie wy da je się mą dry od Oj ca, cho ciaż
od Oj ca ma wszyst ko.823 – Od po wiedź. Od po wia da my na to, że jed na jest
mą drość Oj ca i Sy na i Du cha Świę te go, jak jed na isto ta, po nie waż mą drość
w pro sto cie je go na tu ry jest isto tą. A jed nak tyl ko Syn jest mą dro ścią zro -
dzo ną, a Oj ciec mą dro ścią nie zro dzo ną; i mą drość zro dzo na jest z mą dro -
ści nie zro dzo nej lub od mą dro ści nie zro dzo nej. A po nie waż tym sa mym
jest tam ist nieć, co być mą drym, po zo sta je, że mą drość zro dzo na jest mą -
dra z mą dro ści nie zro dzo nej. – A więc Syn nie jest zwa ny mą dro ścią Bo ga,
jak by on sam był po jęt ny lub mą dry dla sie bie i dla Oj ca i dla Du cha Świę -
te go; po nie waż, jak mó wi Au gu styn w XV księ dze De Tri ni ta te,824 „je że li
sam Syn poj mu je tam i dla sie bie i dla Oj ca i dla Du cha Świę te go, do chodzi
się do tej nie do rzecz no ści, że Oj ciec nie jest mą dry z sie bie sa me go, lecz 
z Sy na; ani mą drość nie zro dzi ła mą dro ści, lecz Oj ciec zwa ny jest mą dry 
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l O tej no cie tak mó wi Glos sa pseu do -Pio tra z Po itiers: „Lecz na le ży za pa mię tać, że po -
wy ższe mu zda je się prze czyć Au gu styn w księ dze 84 Qu aestio num; lecz w księ dze Re trac -
ta tio num po pra wił. I to jest, co znaj du je się wy pi sa ne na mar gi ne sie ksiąg” (b 51v; n 19b;
p 60a). Idąc za ko dek sa mi no tę umie ści li śmy tu taj, cho ciaż wy da je się, że wspo mnia na
Glossa chce ją mieć po roz dzia le pią tym.

821 Mia no wi cie De di vi nis qu aestio ni bus 83, za gad nie nie 24 (PL 191,1545 B -D).
822 Księ ga I, roz dział 26 (PL 32,625; CSEL 36,118).
m Za gad nie nie na su wa Sum ma sen ten tia rum, I,11 (PL 171,1086 C; 176,60 A); wy raźniej

sam Lom bard w Glos sa na 1 Kor 1,24: „Strzeż się my śleć, że Syn zwa ny jest mą dro ścią Boga,
ja ko by on sam był po jęt ny i mą dry dla sie bie i Oj ca i Du cha Świę te go. Au gu styn, De Tri nita te
(ru bry ka mar gi nal na): ‘Je że li tam sam... z któ rej jest zro dzo ny’” (PL 191,1545 B -D). Te słowa
Au gu sty na nie co sze rzej są przy to czo ne ni żej, w tym nu me rze i w na stęp nym. Mistrz na
pew no za le ży tu od Glos sa tu ra Gil ber ta Por re tań skie go do te go uryw ka: „Zważ, że mówi:
‘Mą dro ścią Bo ga”, i strzeż się, byś nie my ślał, że Oj ciec jest mą dry z Sy na...”; po tem przy tacza
tyl ko czę ścio wo te sa me sło wa Au gu sty na (Zo bacz: A. M. Land graf, Com men ta rius Por re tanus
in pri mam epi sto lam ad Co rin thios, w Stu di e Te sti, Va ti ca no 117(1945)21 przy pis 15*; oraz
V. Ma la no, Il Com men to al le let te re di S. Pa olo di Gil ber to Por re ta no, w Scho la sti ca ra tione
hi sto ri co -cri ti ca in stau ran da, Ro ma 1951, s. 180).

823 Zo bacz J 16,15.
824 Roz dział 7, n. 12 (PL 42,1065n; CCL 50A,476).



tą mą dro ścią, któ rą zro dził. Gdzie bo wiem nie ma poj mo wa nia, nie mo że
być i mą dro ści. Dla te go je że li Oj ciec nie poj mu je sam so bie, lecz Syn poj -
mu je Oj cu, za iste Syn czy ni Oj ca mą drym. A je że li to [236] jest Bo gu ist -
nieć, co być mą drym, i ta sa ma jest mu isto ta, co mą drość, nie Syn od Oj ca,
co jest praw dą, lecz ra czej Oj ciec od Sy na ma isto tę: co jest jak naj bar dziej
nie do rzecz ne i błęd ne.”

5. Oj ciec jest mą dry tą, któ rą sam jest, mą dro ścią i z niej Syn jest
zro dzo ny i mą dry: ta nie zro dzo na, tam ta zro dzo na, jed nak jed na
mądrość. Jest więc Bóg Oj ciec mą dry tą,825 któ rą sam jest mą dro ścią swą;
a Syn, mą drość Oj ca, jest mą dry z mą dro ści, któ rą jest Oj ciec, z któ re go zo -
stał zro dzo ny Syn. Tak i Oj ciec poj mu je tym, któ rym sam jest poj mo wa -
niem: nie był by bo wiem mą dry, kto nie był by po jęt ny; Syn zaś, po jęt ność
Oj ca, zro dzo ny jest z po jęt no ści, któ rą jest Oj ciec, z któ rej jest i po jęt ny.”
– Dla te go Oj ciec jest mą dro ścią, i Syn mą dro ścią, i obaj jed ną mą dro ścią; 
a jed nak sam Oj ciec jest mą dro ścią nie zro dzo ną, a sam Syn mą dro ścią zro -
dzo ną; jed nak nie in ną mą dro ścią Oj ciec, in ną Syn, lecz jed ną i tą sa mą.
Tak jak Oj ciec jest Bo giem nie zro dzo nym, a Syn jest Bo giem zro dzo nym, 
i Bóg zro dzo ny nie jest Bo giem nie zro dzo nym; jed nak dla te go Oj ciec nie
jest in nym Bo giem, Syn in nym, lecz obaj jed nym Bo giem; jed nak nie
‘jeden’: ten jest bo wiem zro dzo ny, ten nie zro dzo ny, lecz nie ‘in ny Bóg’, co
wię cej obaj jed nym, czy li jed nym Bo giem. Tak mą drość zro dzo na nie jest
mą dro ścią nie zro dzo ną, lecz in na jest mą drość zro dzo na, in na nie zro dzona;
jed nak nie jest in ną mą dro ścią, lecz jed ną i tą sa mą mą dro ścią.

Roz dział 3 (139).

1. Czy Syn jest mą dry sa mym so bą lub przez sa me go sie bie. Z po -
wy ższe go wy ni ka, że Syn nie jest mą dry od sie bie, ani ze sie bie, lecz od
Ojca i z Oj ca. Zwy kło się jed nak py tać, czy Syn jest mą dry sa mym so bą lub
przez sie bie sa me go.

2. Rozwiązanie według niektórych. Niektórzy mówią, że wiele jest tu
pojmowań i dlatego trzeba rozróżnić: tak że gdy mówisz, iż Syn jest mądry
samym sobą lub przez samego siebie, jeśli pojmujesz, że jest mądry ze swej
natury i istoty, pojmowanie jest prawdziwe; jeśli zaś pojmujesz, że jest mądry
od siebie samego lub ze siebie samego, masz pojmowanie poddane błędowi.

3. Okre śle nie in nych. In ni zaś wprost i bez okre śle nia zga dza ją się na
te go ro dza ju po wie dze nia: „Syn jest mą dry przez sie bie, lecz nie od sie bie
lub ze sie bie”, oraz „Syn jest Bo giem przez sie bie, lecz nie od sie bie lub ze
sie bie”; po pie ra jąc to sło wa mi Hi la re go, któ ry mó wi, iż Syn dzia ła nie od
sie bie, lecz przez sie bie, w IX księ dze De Tri ni ta te:826 „Na tu ry, rze cze, której
prze czysz, [237] błęd no wier co, ta jest jed ność: by tak Syn dzia łał przez
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825 Au gu styn, ta mże, (PL 42,1066; CCL 50A,476).
826 Nu mer 48 (PL 10,319 C -D).



siebie, by nie dzia łał od sie bie, i tak nie od sie bie dzia łał, by przez sie bie
dzia łał. Poj mij Sy na dzia ła ją ce go, a Oj ca przez nie go dzia ła ją ce go. Nie od
sie bie dzia ła, gdy oka zu je się, że Oj ciec w nim po zo sta je;827 przez sie bie
dzia ła, gdy zgod nie z na ro dze niem Sy na dzia ła sam, co się je mu po do ba.828

Nie moc ny był by, nie od sie bie dzia ła jąc; chy ba że tak da le ce sam dzia ła;
nie był by zaś w jed no ści na tu ry, je że li te go, co czy ni i w czym ma upodo -
ba nie, nie czy ni przez sie bie.” Jak więc, mó wią, Syn dzia ła przez sie bie, lecz
nie od sie bie; tak na le ży mó wić, że Syn jest mą dry przez sie bie, lecz nie od
sie bie. Tak i przez sie bie Bo giem jest, lub po wi nien być zwa ny, jak mó wią,
lecz nie od sie bie lub ze sie bie.

Roz dział 4 (140).

1. Czy jed na tyl ko jest mą drość Oj ca. Po tem nie któ rzy zwy kli py tać,
czy tyl ko jed na jest mą drość Oj ca.

2. Ja kim spo so bem nie któ rzy usi łu ją do wo dzić, że mą drość Oj ca
nie jest tyl ko jed na. Że nie jest, sta ra ją się wy ka zać w ten spo sób: Syn,
mó wią, jest mą dro ścią Oj ca zro dzo ną, któ rą Oj ciec mą dry nie jest; jest więc
ja kaś mą drość Oj ca, któ rą nie jest mą dry. Jest zaś i mą drość Oj ca nie zrodzo -
na i nią Oj ciec jest mą dry; jest więc ja kaś mą drość Oj ca, któ rą jest mą dry;
a ona nie jest tą mą dro ścią Oj ca, któ rą Oj ciec nie jest mą dry; a więc mą -
drość Oj ca nie jest tyl ko jed na. Rów nież, mą drość nie zro dzo na jest mą dro -
ścią Oj ca, i mą drość zro dzo na jest mą dro ścią Oj ca; mą drość nie zro dzo na
nie jest zaś mą dro ścią zro dzo ną; a więc nie jed na tyl ko jest mą drość Oj ca.

3. Że te i te go ro dza ju nie god ne są od po wie dzi. Te i tym po dob ne
ja ko so fi stycz ne i od praw dy od le głe, a wszyst kim bie głym w teo lo gii jawne,
od rzu ca my uzna jąc za nie god ne od po wie dzi; to jed nak do da jąc, że jed na
tyl ko jest mą drość Oj ca, lecz nie jed nym spo so bem zwa na. Bo mą dro ścią
Oj ca zwa na jest ta, któ rą zro dził, i mą dro ścią Oj ca zwie się ta, któ rą jest
mądry. Ró żna więc jest za sa da po wie dze nia. Ta bo wiem na zy wa się Oj ca,
po nie waż ją zro dził, a tam ta zwie się Oj ca, po nie waż nią jest mą dry. Jed na
jednak jest mądrość Ojca, ponieważ mądrość zrodzona jest tą samą mądrością
i ta, któ rą jest mą dry, czy ta, któ rą nie jest mą dry, poj mo wa na jest jako osoba
Oj ca, czy isto ta Oj ca; po nie waż oso ba Oj ca, któ rą poj mu je się, gdy mó wi się
‘mą drość nie zro dzo na’, i oso ba Sy na, któ ra ozna cza na jest, gdy mó wi się
‘mą drość zro dzo na’, są jed ną i tą sa mą mą dro ścią, któ rą poj mu je się ja ko
isto tę Bo żą, wspól ną trzem oso bom.

[238] Roz dział 5 (141).

Jak w Trój cy jest mi łość, któ rą jest Trój ca, a jed nak Duch Świę ty
jest mi ło ścią, któ ra nie jest Trój cą, i nie ma stąd dwóch mi ło ści: tak
i o mą dro ści. I jak w Trój cy jest mi łość, któ rą jest Oj ciec, Syn i Duch Święty,
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827 Zo bacz J 14,10: Oj ciec, któ ry we mnie miesz ka, on czy ni uczyn ki.
828 Zo bacz J 8,9: Ja to, co mu się po do ba, za wsze czy nię.



któ ra jest sa mą isto tą Bó stwa; a jed nak Duch Świę ty jest mi ło ścią, któ ra nie
jest Oj cem ani Sy nem, a mi mo to nie ma dwóch mi ło ści w Trój cy 829 – ponie -
waż mi łość, któ rą ści śle jest Duch Świę ty, jest mi ło ścią, któ rą jest Trój ca,
jed nak nie jest sa mą Trój cą; tak jak Duch Świę ty jest isto tą, któ rą jest Trójca,
jed nak sam nie jest Trój cą – tak w Trój cy jest mą drość, któ rą jest Oj ciec,
Syn i Duch Świę ty, któ ra jest isto tą Bo żą, a jed nak Syn jest mą dro ścią, która
nie jest Oj cem lub Du chem Świę tym; a jed nak stąd nie ma tam dwóch
mądro ści, po nie waż mą drość, któ ra jest ści śle Sy nem, jest mą dro ścią, która
jest Trój cą, sa ma jed nak nie jest Trój cą; tak jak Syn jest isto tą, któ rą jest
Trój ca, sam jed nak nie jest Trój cą.

Roz dział 6 (142).

1. Na ja kiej za sa dzie nie mó wi się, że Oj ciec jest mą dry tą mą dro -
ścią, któ rą zro dził, na tej sa mej wy da je się, że po win no się mó wić, iż
Oj ciec lub Syn nie mi łu ją mi ło ścią, któ ra od obu po cho dzi. Prócz tego
sta ran nie trze ba za pa mię tać, że na tej za sa dzie, na któ rej nie mó wi się, iż
Oj ciec jest mą dry mą dro ścią, któ rą zro dził, wy da je się, że na le ży po wie dzieć,
iż Oj ciec nie mi łu je Sy na lub Syn Oj ca tą mi ło ścią, któ ra od obu po cho dzi,
któ rą mia no wi cie ści śle jest Duch Świę ty. Jak bo wiem dla Bo ga tym sa mym
jest być mą drym, co ist nieć, tak tym sa mym jest dla nie go mi ło wać, co ist -
nieć. A więc jak prze czy się że Oj ciec jest mą dry mą dro ścią, któ rą zro dził,
bo gdy by się mó wi ło, iż nią jest mą dry, poj mo wa no by, że nie ona od nie -
go, lecz iż on od niej ist nie je; tak wy da je się, że nie na le ży się zga dzać, iż
Oj ciec lub Syn mi łu je mi ło ścią, któ rą jest tyl ko Duch Świę ty, je że li nią bo -
wiem mi łu je Oj ciec lub Syn, Duch Świę ty nie wy da je się po cho dzić od Oj ca
i Sy na, lecz Oj ciec i Syn od Du cha Świę te go, po nie waż tym sa mym jest tam
mi ło wać, co być. – Au gu styn w VI księ dze O Trój cy. Tym cza sem wyżej
po wie dzia ne zo sta ło, i po wa gą Au gu sty na po par te, że w Trój cy „jest tro je”:
je den mi łu ją cy [239] te go, któ ry z nie go jest i je den mi łu ją cy te go, z któ re -
go jest, i sa mo umi ło wa nie; a „nie jest kimś z dwóch ten, któ rym zro dzo ny
mi ło wa ny jest przez ro dzą ce go i mi łu je swe go ro dzi cie la.” Ty mi sło wa mi
otwar cie wska za ne jest, że Oj ciec Sy na i Syn Oj ca mi łu je tą też mi ło ścią, która
nie jest któ rymś z nich, lecz tyl ko Du chem Świę tym. Sko ro więc tam mi ło -
wać jest tym sa mym, co ist nieć, ja kim spo so bem mó wi się, że Oj ciec lub Syn
nie ist nie je tą mi ło ścią, któ rą je den dru gie go mi łu je, skoro dla te go prze czy się,
że Oj ciec jest mą dry mą dro ścią, któ rą zro dził, by nie my śla no, że jest nią?

2. Że i to za gad nie nie jest nie do wy ja śnie nia, po nie waż prze kra -
cza sła bość czło wie ka. Wy zna ję, że trud no jest mi roz wią zać to za gad -
nienie, zwłasz cza że ro dzi się z wy po wie dzi, któ re zda ją się mieć po dob-
ne zna cze nie; roz wa żą jąc to bu rzy się sła bość mej po jęt no ści, pra gnąc 
z po wie dzeń Świę tych wię cej od nieść niż wnieść. – Hi la ry w I księ dze
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829 Zo bacz wy żej, Dys tynk cja 10, roz dział 1.



De Tri ni ta te. „Do sko na łym bo wiem czy tel ni kiem jest ten, po wia da Hi lary
w I księ dze De Tri ni ta te,830 któ ry poj mo wa nia te go co po wie dzia ne, ra czej
z po wie dzia ne go by ocze ki wał niż na rzu cał; i wię cej od no sił niż wno sił; ani
nie zmu szał wi dzieć, że w po wie dzia nym za wie ra się to, co przed czy ta -
niem przy jął, że ma być po ję te. Gdy więc mo wa jest o spra wach Bo żych,
przy znaj my Bo gu po zna nie sa me go sie bie i sło wom je go z po bo żną czcią
się pod daj my.” Na bo żny czy tel nik niech sta ran nie ba da za sa dę po wie dzia -
ne go, czy mo że zdo ła zna leźć ja kąś przy czy nę te go co po wie dzia ne, po któ -
rej po zna niu po wy ższe za gad nie nie tro chę mo żna by roz wi nąć.

3. Coś jed nak mó wi. Ja zaś nie roz strzy ga jąc za gad nie nia, lecz wy klu -
cza jąc błąd, wy zna ję, że nie tak zo sta ło po wie dzia ne, iż ‘Oj ciec mi łu je Syna
lub Syn Oj ca tą mi ło ścią, któ ra od obu po cho dzi, któ ra nie jest kimś z nich,
lecz tyl ko Du chem Świę tym’, ja ko by tą mi ło ścią Oj ciec był lub Syn; lecz tak
nią Oj ciec mi łu je Sy na a Syn Oj ca, iż ta kże Oj ciec przez sie bie mi łu je tą mi -
ło ścią, któ rą sam jest, jak i Syn; nie zaś tak, że Oj ciec i Syn nie mi łu je przez
sie bie, lecz tyl ko przez nią. „Któż ośmie li się to, mó wi Au gu styn,831 o owej
Trój cy mnie mać lub twier dzić?” To jed nak za gad nie nie po zo sta wia my czytel -
ni kom do peł niej sze go roz są dze nia i roz strzy gnię cia, mniej do te go zdatni.

[240] DYS TYNK CJA XXXIIIn

Roz dział 1
o

(143).

1.p Czy własności osób są tymi osobami i Bogiem, to jest istotą Bożą.
Po po wy ższym trze ba głę bo ko roz wa żyć i wni kli wie zba dać, czy wła sno ści
osób, któ ry mi okre śla ne są te oso by, ty mi oso ba mi są i czy są Bo giem, 
to jest isto tą Bo żą; czy tak są w oso bach, że nie są oso ba mi, a przez to i nie
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830 Nu mer 18 (PL 10,38 B).
831 Zo bacz wy żej, Dys tynk cja 32, roz dział 1, n. 3.
n Zo bacz: J. Schne ider, Die Leh re vom Dre ie ini gen Gott..., 166; N. Häring, Pe trus Lom -

bar dus und die Spra chlo gik in der Tri ni ta et sleh re der Por re ta ner schu le, w Mi scel la nea
Lombardiana 120 n; tenże, Das sogenannte Glaubensbekenntnis des Reimser Konsistoriums,
w Scholastik 40(1965)55-90; tenże, The Case of Gilbert de la Porrée Bishop of Poitiers (1142-
1154), w Med. Stu dies 13(1951)1-40. 

o Według N. Häringa w pierwszym rozdziale Mistrz broni stanowiska św. Bernarda przeciw-
ko Gilbertowi Porretańskiemu (Das sogenannte Glaubensbekenntnis, jak wyżej, 65, przypis
53). Zo bacz: Ber nard, De con si de ra tio ne, V,8,18: „Ko ściół Ka to lic ki wy zna je, że wła sno ści
osób nie są czym in nym niż oso ba mi...” (PL 182,799 A; Ope ra, III, wyd. J. Lec ler cq, 482). 

p Za gad nie nie czę ścio wo za war te w Sum ma sen ten tia rum, I,11 (PL 171,1085 B; 176,58
D), gdzie przed ło żo ne są po wa gi Pre fa cji o Trój cy oraz Hie ro ni ma; zo bacz: L. Ott, Die Tri -
nitätsleh re der Sum ma sen ten tia rum als Qu el le des Pe trus Lom bar dus, w Di vus Tho mas
(Fr.) 21(1943)177. Że własności nie są samymi osobami przyjęli: Gilbert Universalis, Alberyk
z Re ims i in ni; zo bacz: L. Ott, ta mże, a ja śniej w Die Tri nitätsleh re Wal ters von Mor tagne
als Qu el le der Sum ma sen ten tia rum, w Scho la stik 18(1943)229n; oraz N. Häring, The Case
of Gil bert..., w Med. Stu dies 13(1951)25; to sa mo sta no wi sko na swój spo sób pod trzy mywał
ta kże Gil bert Por re ta (zo bacz ni żej, n. 6).



isto tą Bo żą. Że bo wiem w oso bach są wła sno ści nikt nie ośmie la się prze -
czyć, sko ro otwar cie po wa ga wo ła,832 że „w oso bach jest wła sność, a w istocie
jed ność”. Wy żej rów nie ż833 wie lu świa dec twa mi Świę tych do wie dli śmy, że
oso by ró żnią się i okre śla ne są wła sno ścia mi, i wła sno ści, trzy mia no wi cie,
wła sny mi wy ra zi li śmy mia na mi.

2. Że wła sno ści są oso ba mi. Sko ro więc te wła sno ści, któ ry mi te osoby
są okre śla ne i ró żnią się, ist nie ją od wiecz no ści, w ja ki spo sób ist nia ły by,
gdy by nie ist nia ły w nich? A w ja ki spo sób ist nia ły by w nich i sa me nie byłyby
oso ba mi, sko ro tam nie ma wie lo ści? – Krót ko do ty ka te go, co [241] wyżej
zo sta ło za miesz czo ne, by do dać coś in ne go. Co do te go wy zna je my, że
jak wła sno ści są w oso bach, tak i że one są oso ba mi, jak wy że j834 po świad -
czy li śmy po wa gą Hie ro ni ma,835 by nie mier zi ło na pa mięć przy wo łać, tak
mó wią ce go w Expo si tio fi dei: „Uni ka jąc błęd no wier stwa Sa be liu sza, wy róż-
nia my trzy oso by wy ra żo ne przez wła sność. Bo wy zna je my nie tyl ko imio -
na, lecz ta kże wła sno ści imion, to jest oso by, lub jak Gre cy wy ra ża ją hi po -
sta zy, to jest sa mo ist no ści.” Oto otwar cie mó wi, że oso by ró żnią się
wła sno ścia mi i sa me wła sno ści są oso ba mi; tu je go sło wa skra ca my, bo wyżej
sze rzej przy to czy li śmy.

3. Że wła sno ści są isto tą Bo żą. Gdy roz pra wia li śmy wy żej o pro sto cie
Bó stwa,836 wy raź nie oka za li śmy po wa ga mi Świę tych, mia no wi cie Au gu sty -
na, Hi la re go, Izy do ra jak rów nież i Bo ecju sza, że Bóg jest cał ko wi cie tym,
co w so bie ma, wy jąw szy, że Oj ciec ma Sy na i nie jest Sy nem, a Syn ma Ojca
i nie jest Oj cem; i tak jest w na tu rze trzech, że kto ma, jest tym co ma, i wszyst-
ko co tam jest, jest jed nym, jest jed nym ży ciem: cze go te raz nie po wta rzamy,
by czy tel ni ko wi nie spra wić obrzy dze nia.

4. Z po wy ższych wnio sku je, że wła sno ści są oso ba mi i jed ną istotą.
Je że li więc są tam wła sno ści, ka żda z nich jest tym, w kim jest, i wszyst kie
są jed nym, jed nym ży ciem. Wy znaj my więc, że i wła sno ści są w trzech oso -
bach, i że one są oso ba mi oraz isto tą Bo żą.

5.r Po wa gą do wo dzi, że wła sność jest na tu rą. Że bo wiem wła sność
jest ta kże na tu rą Bo żą, wy ka zu je Hi la ry, mó wiąc, iż zro dze nie Sy na jest na -
tu rą, z któ rej ono jest, w VII księ dze de Tri ni ta te:837 „Na tu ra obu nie ró żni
się, Oj ciec i Syn jed nym są. Zro dze nie więc ma tę ta jem ni cę, że obej mu je
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832 Pre fa cja o Trój cy Świę tej (PL 74,1136 D. Sa cra men ta rium Ge la sia num, wyd. C. Mohl -
berg, Ro mae 1960, n. 680, 105); P. Bruy lants, Les préfa ces du mis sel ro ma in, w La Ma ison
Dieu 87(1966)127.

833 Dys tynk cja 26 i 27.
834 Dys tynk cja 25, roz dział 3, n. 6.
835 Wła ści wie Pe la giu sza, w Li bel lum fi dei, n. 3 (PL 45,1717).
836 Dys tynk cja 8, roz dział 8.
r Wy pa da za zna czyć po gląd Mi strza Alek san dra z Ha les na ten ury wek: „Mistrz w tym

roz dzia le przed kła da pew ne po wa gi, dla udo wod nie nia że wła sność jest na tu rą; a nie są do
te go zdol ne. Stąd Mistrz nie za wsze do brze wpro wa dza po wa gi” (Ma gi stri Ale xan dri de Hales
Glos sa... in li brum pri mum, Qu arac chi 1951,333).

837 Nu mer 21 (PL 10,216 B – 217 A).



w so bie i mia no i na tu rę i moc, po nie waż zro dze nie nie mo że nie być tą
na tu rą, z któ rej ro dzi się Syn.” – Ten sam w księ dze VI:838 „Zro dze nie jest
wła sno ścią, jest praw dą”. – Te nże w VII księ dze po wia da,839 że „zro dze nie
na tu ry na le ży poj mo wać w na tu rze Bo ga.”– Wy żej [242] też mó wi,840 że
„wła snym Oj ca jest, że za wsze jest Oj cem, a wła snym Sy na, że za wsze jest
Sy nem”, ozna cza jąc, że wła sno ścią Oj ca jest Oj ciec, a wła sno ścią Sy na jest
Syn. Ty mi i wie lu in ny mi po wa ga mi wy da je się otwar cie za zna czo ne, że
wła sno ścią Sy na jest Syn, tak i Bóg; tak i wła sno ścią Oj ca i wła sno ścią Ducha
Świę te go.

6. Nie któ rzy prze czą, że wła sno ści są oso ba mi i na tu rą Bo żą, i dla -
cze go. Te mu zaś nie któ rzy prze czą,841 mó wiąc, że wła sno ści są wpraw dzie
w oso bach, lecz nie są sa my mi oso ba mi, po nie waż mó wią, że tak są w osobach
lub w isto cie Bo żej, że nie są we wnątrz, jak są te, któ re orze ka ne są o Bogu
we dług sub stan cji, jak do broć, spra wie dli wość, ale ze wnętrz nie są przy łą -
czo ne. I że tak jest usi łu ją do wo dzić ro zu mo wa nia mi.

7. Pierw szy ich za rzut, któ rym chcą do wieść, że wła sno ści nie są
oso ba mi. Je że li bo wiem, po wia da ją, wła sno ści są oso ba mi, oso by nie są ni mi
okre śla ne. – Wbrew te mu mó wi my, że na wet sa my mi so bą oso by się ró ż-
nią, jak wy żej Hie ro nim,842 mó wiąc o Oj cu i Sy nu i Du chu Świę tym, rze cze:
„Sub stan cją są jed no, lecz oso ba mi i imio na mi wy od ręb nia ją się.”

8. Dru gi. Lecz znów do da ją: Je że li wła sno ści sa me są isto tą Bo żą, skoro
trzy oso by nie ró żnią się isto tą, to i wła sno ści się nie ró żnią. W ja ki bo wiem
spo sób ró żni się Oj ciec od Sy na tym, że jest isto tą Bo żą, sko ro w isto cie są
jed no? – Od po wiedź na po wy ższe, opie ra ją ca się na po wa dze. Na te
ich no we po glą dy i ludz kie wy my sły od po wia dam sło wa mi Hi la re go:843

„Nie zmie rzo ne jest to, cze go się wy ma ga i nie po ję te; po za zna cze niem
mowy jest, po za za się giem umy słu; nie  wy po wie się, nie do tknie, nie utrzy -
ma. Zna cze nie wy ra zów po chła nia na tu ra sa mej rze czy; kon tem pla cję umysłu
olśnie wa nie przej rza ne świa tło; zdol ność poj mo wa nia prze kra cza to, co
nie mie ści się w żad nej gra ni cy. Mam więc w [243] umy śle upa dek, w poj -
mo wa niu osłu pie nie; w mo wie zaś już nie sła bość wy znam, ale mil cze nie.
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838 Nu mer 40 (PL 10,190 B).
839 Nu mer 22 (PL 10,218 A).
840 Dys tynk cja 26, roz dział 3, n. 2; z De Tri ni ta te, XII, n. 23 (PL 10,447 A).
841 Mia no wi cie Gil bert Por re tań ski, Expo si tio in Bo ethii De Tri ni ta te, I, 5, n. 43: „Teolo -

gicz ne zaś oso by, po nie waż te go, w kim są, po je dyn czo ścią są jed nym, a pro sto tą tym, czym
są, prze ci wień stwem istot od sie bie wza jem in ne być nie mo gą. Lecz tych, któ re zo sta ły
wspo mnia ne, ze wnętrz nie przy łą czo nych rze czy prze ci wień stwem od sie bie wza jem in ne
i są i do wo dzi się”, jak rów nież i II, 1, n. 37: „... Nie mo gą być ich sub stan cja mi, po nie waż
nie we dług rze czy, lecz ze wnętrz nie do łą czo ny mi są orzecz ni ka mi” (The Com men ta ries on
Bo ethius by Gil bert of Po itiers, wyd. N. M. Häring, To ron to 1966, 148 i 170n).

842 Ra czej Pe la giusz, Li bel lus fi dei, n. 3 (PL 45,1717); jak wy żej Dys tynk cja 25, roz dział
3, n. 6.

843 De Tri ni ta te, II, n. 5 (PL 10,53 C – 54 C); o „no wych po glą dach i ludz kich wy mysłach”
mó wi sam Hi la ry, ta mże, n. 4 (PL 10,52 B).



Bar dzo nie bez piecz ne jest o tak wiel kich rze czach i tak ta jem nych mó wić
coś po za nie biań skim prze pi sem: by po za usta le niem Bo żym, o Bogu by ła
mo wa. For ma wia ry jest pew na: prze to nie na le ży cze goś do da wać, lecz
usta no wić mia rę śmia ło ści; cze go szu ka się po za, te go się nie poj muje.”

9. Ja kim spo so bem nie go dzi wi błęd no wier cy na sta ją, do da jąc coś
in ne go. – Trze ci za rzut. Zresz tą nie go dzi wość błęd no wier ców, „roz bu -
dzo na 844 pod nie tą dia bel skiej zdra dy”, jesz cze nie usta je; lecz „w tak wiel -
ki m845 rze czy za gad nie niu” do da je: Je że li oj co stwo i sy no stwo są w Bo gu,
czy li w isto cie Bo żej, tą sa mą prze to rze czą jest so bie oj ciec i syn. Bo w kim
jest oj co stwo, jest Oj cem; a w kim sy no stwo, jest Sy nem. Je że li więc jed na
i ta sa ma rzecz ma w so bie i oj co stwo i sy no stwo, sa ma i ro dzi, i ro dzi się.
– Mó wiąc to,846 po pa da ją w błęd no wier stwo Sa be liań skie, „roz cią ga ją c847

Oj ca na Sy na, gdyż za kła da ją, iż sam so bie Sy nem i sam so bie Oj cem.”
Gdyby zaś za prze czy li, że w jed nej isto cie Bo żej jest oj co stwo i sy no stwo,
w ja ki prze to spo sób mó wią, że jest Bóg? Ty mi więc oraz in ny mi ostrza mi
do wo dzeń po słu gu ją się w twier dze niu swe go po glą du, by roz sie kać formę
praw dy.

10. Od po wiedź na ten ich sprze ciw, gdzie prze ka zu je się, że wła -
sno ści nie cał kiem tak są w isto cie Bo ga, jak mó wi się w hi po sta zach.
Sprze ci wia jąc się ich zu chwal stwu, a dba jąc o ich nie zna jo mość, ośmie limy
się coś o tym po wie dzieć. Że oj co stwo i sy no stwo nie tak cał kiem są w sub -
stan cji Bo żej jak w sa mych hi po sta zach, w któ rych tak są, że je okre śla ją,
jak mó wi Jan Da ma sceń ski:848 „Są ce cha mi cha rak te ry stycz ny mi, (to jest
wła sno ścia mi okre śla ją cy mi), hi po sta zy a nie na tu ry: al bo wiem okre śla ją
hi po sta zę” a nie na tu rę. I dla te go, cho ciaż oj co stwo i sy no stwo są isto tą
Bo żą, po nie waż jej nie okre śla ją, dla te go nie mo żna mó wić, że isto ta Bo ża
i ro dzi i jest ro dzo na, lub że ta sa ma rzecz jest so bie oj cem i sy nem. Tak
bo wiem wła sność okre śla oso bę, by przez tę wła sność hi po sta za by ła rodząca,
a tam ta in na hi po sta za by ła zro dzo na; a tak nie ten sam ro dzi i jest ro dzony,
lecz je den dru gie go.

[244] Roz dział 2 (144).

1. Py ta się, jak wła sno ści mo gą być w na tu rze i jej nie okre ślać.
Lecz mo że za py tasz, sko ro te wła sno ści nie mo gą być w oso bach, by ich nie
okre śla ły, w ja ki spo sób mo gą być w isto cie Bo żej tak, że jej nie okre śla ją.
– Od po wia dam ci i tu taj z Hi la rym:849 „Ja nie wiem, nie py tam; a jed nak 
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844 Hi la ry, ta mże, n. 5 (PL 10,54 A).
845 Ta mże (PL 10,54 C).
846 Hi la ry, ta mże, n. 4 (PL 10,52 B).
847 Ta mże, n. 5 (PL 10,54 B).
848 De fi de or tho do xa, III, 6 (PG 94,1002 C -D); prze kład Bur gun dio na, roz dział 50, n. 1

(wyd. E. Buy ta ert, s. 187); zo bacz wy żej: Dys tynk cja 27, roz dział 3, n. 1.
849 De Tri ni ta te, II, nn. 9-11 (PL 10,58 A – 59 B).



się po cie szę. Ar cha nio ło wie nie wie dzą, Anio ło wie nie sły sze li, wie ki nie
za cho wu ją, Pro rok nie po jął, Apo stoł nie za py tał, Syn sam nie wy dał. Dość
więc bó lu na rze ka nia. Niech czło wiek nie my śli, że swą po jęt no ścią mo że
po znać ta jem ni cę zro dze nia.  Bez względ nie zaś na le ży poj mo wać Oj ca 
i Sy na” i Du cha Świę te go. „Sta je na tej gra ni cy poj mo wa nie słów: jest Syn
od Oj ca, któ ry jest jed no ro dzo ny od nie zro dzo ne go, po to mek od ro dzi ca,
ży wy z ży we go; nie na tu ra Bó stwa in na i in na, po nie waż obaj jed no.” Wie -
rząc w to „za czy naj, bie gnij, trwaj; cho ciaż wiem, że nie doj dziesz, jed nak
ura du ję się po stę pu ją cym. Kto bo wiem zbo żnie po dą ża za nie skoń czo nym,
cho ciaż kie dyś nie zdo bę dzie, jed nak sko rzy sta po stę pu jąc. Lecz nie wikłaj
się w to ustronie i nie za nu rzaj w ta jem ni cę nie po ję te go zro dze nia, od wa -
ża jąc się zdo by wać szczyt poj mo wa nia; lecz zro zum, że są rze czy nie po jęte.”
Ty mi i wie lu in ny mi jaw nie nam się po ka zu je, że w ża den spo sób nie wolno
ba dać ma je sta tu,850 na kła dać praw wła dzy, okre ślać mia ry nie skoń czo nemu.”

2.s Któ ry mi po wa ga mi po twier dza swój po gląd, mia no wi cie że wła -
sność Oj ca lub Sy na nie jest Bo giem. Jed nak jesz cze nie usta ją, du chem
nie cier pli wo ści po bu dza ni, lecz usi łu ją po twier dzić swój po gląd ta kże po -
wa ga mi Świę tych. Chcą ni mi wy ka zać, że wła sność któ rą Oj ciec jest Oj cem
i wła sność któ rą Syn jest Sy nem, nie jest Bo giem; wpro wa dza jąc do te go
sło wa Au gu sty na, na ten ury wek Psal mu:851 I [245] nie masz dna, tak mó -
wią ce go: „Bóg jest pew ną sub stan cją. Stąd ta kże w wie rze ka to lic kiej tak
je ste śmy bu do wa ni, aby śmy mó wi li, że Oj ciec i Syn i Duch Świę ty są jednej
sub stan cji. Co to jest ‘jed nej sub stan cji’? Czym kol wiek jest Oj ciec, co Bogiem
jest, tym jest Syn, tym Duch Świę ty. Gdy zaś jest Oj cem, nie jest to czym
jest. Oj cem bo wiem nie w so bie, lecz wzglę dem Sy na jest zwa ny; w so bie zaś
Bo giem jest zwa ny. Sub stan cja więc jest tym, czym lub przez co jest Bogiem.
A po nie waż tej sa mej sub stan cji jest Syn, bez wąt pie nia i Syn jest Bo giem.
A zaś że Oj cem jest, po nie waż nie jest sub stan cji, lecz od no si się do Sy na,
nie tak mó wi my, że Syn jest Oj cem, jak mó wi my,  że Syn jest Bo giem.”

3. Jak na gi na ją sło wa Au gu sty na ku swej prze wrot no ści. Z tych słów
wy ni ka, mó wią, że wła sność Oj ca lub wła sność Sy na, nie jest Bo giem lub
isto tą Bo żą. Gdy bo wiem mó wi: „Przez to, że Bo giem jest, jest sub stan cją,
lecz że Oj cem jest, nie jest sub stan cji”, otwar cie, po wia da ją, wy ka zu je, że
to jest sub stan cją, czym jest Bo giem, to zaś, czym jest Oj cem, nie jest
substan cji. – Rów nież gdy mó wi: „Oj ciec nie to jest, czym jest”, wy ka zu je,
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850 Prz 25,27: Kto chce wy ba dać ma je stat, bę dzie przy gnie cio ny przez chwa łę.
s Cał ko wi cie nie ja sne jest, czy ty mi sło wa mi oska rża ny jest Gil bert Por re ta, czy ra czej

je go ucznio wie. Oni zaś so bie przy swa ja ją wpro wa dzo ną tu po wa gę Au gu sty na, jak wy raźnie
wi dać w dwóch ich dzie łach: w jed nym, któ re spo rzą dził Ade mar ze Świę te go Ru fa w Walencji
(zo bacz: N. Häring, Die Väter sam m lung des Ad he mar von Sa int -Ruf in Va len ce, w Scho la -
stik 38 (1963) 406, n. 3 pod trze cią dys tynk cją), oraz w dru gim bez i mien nym, krót ko potem
wy da nym na świa tło (zo bacz: M. L. Col ker, The Trial of Gil bert of Po itiers, 1148: A pre viously
unk nown Re cord, w Me dia eval Stu dies 27 (1965) 174 n. 11).

851 Enar ra tio in Psal mum 68,3, ka za nie 1, n. 5 (PL 36,844n; CCL 39,905s).



że nie jest on Oj cem przez to, że jest sub stan cją. Nie po wie dział bo wiem
wprost: „Oj ciec nie jest tym, czym jest”, lecz po wie dział: „Gdy Oj cem jest,
nie to jest, czym jest”, oznaj mia jąc, że czym jest Oj cem, nie jest to, czym
jest, to jest isto ta. Tak oni to wy kła da jąc, swo je wy my sły pro stacz kom i nie -
bacz nym czy nią po zor nie praw dzi we.

4. Że  ina czej trze ba to poj mo wać niż mó wią. My zaś mó wi my, że
ina czej to na le ży poj mo wać. Mó wiąc bo wiem: „Przez to, że Bo giem jest,
jest sub stan cją, lecz że Oj cem jest, nie jest sub stan cji”, to chciał by poj mo -
wa no, że isto tą jest Bo giem, a Bó stwem jest sub stan cją. Tym bo wiem jest
sub stan cją, czym jest Bo giem; i na od wrót: któ re go to jest Bó stwem, co
sub stan cją, a sub stan cją co Bó stwem. Lecz „że Oj cem jest, nie jest sub stan -
cji”, to zna czy nie przez co jest Oj cem, przez to jest sub stan cją, po nie waż
wła sno ścią ro dze nia jest Oj cem, któ ra nie jest sub stan cją; że jed nak sa ma
wła sność jest sub stan cją, nie za prze czył. Tak też na le ży poj mo wać to, co
mówi: „Gdy Ojcem jest, nie jest tym, czym jest”, to znaczy nie tym jest Ojcem,
co lub czym sam jest, to zna czy isto tą, lecz po ję ciem.

5.t In ny mi też sło wa mi Au gu sty na po słu gu ją się, by po twier dzić co
mó wią, mia no wi cie, że wła sno ści osób nie są sub stan cją Bo ga. Rów -
nież na tych sło wach Au gu - [246] sty na moc no sta wa ją wy żej przy to czo -
nych,852 mia no wi cie: „Sło wo we dług te go, że jest mą dro ścią i isto tą, jest
tym co Oj ciec; we dług te go, że jest Sło wem, nie jest tym co Oj ciec”. Je że li,
mó wią, Sło wo nie jest tym, co Oj ciec, we dług cze go jest Sło wem, to więc,
czym jest Sło wem, nie jest tym, czym jest Oj ciec; wła sność więc, któ rą jest
Sło wem, nie jest tym, czym jest Oj ciec: więc nie jest isto tą Bo żą. – Od po -
wiedź. Na co od po wia da my, że cho ciaż we dług cze go Sło wo nie jest tym,
czym jest Oj ciec, ta jed nak wła sność, któ rą jest Sło wem, jest tym, czym jest
Oj ciec, to jest isto tą Bo żą, lecz nie jest hi po sta zą Oj ca.

DYS TYNK CJA XXXIV

Roz dział 1u (145).

1. Po gląd nie któ rych, mó wią cych że nie tym sa mym jest oso ba i isto-
ta lub na tu ra i że ta sa ma isto ta nie mo że być Oj ca i Sy na i Du cha Świę -
te go. Do po wy ższych do rzu cić na le ży, że ja cyś lu dzie prze wrot ne go umy słu
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t Te sło wa Au gu sty na, na któ rych „moc no sta wa ją”, nie znaj du ją się w wy żej przy to czo -
nych ze sta wie niach (przy pis do n. 2).

852 Dys tynk cja 27, roz dział 3, n. 4.
u Na Kon sy sto rzu w Re ims (1148), jak świad czy Ot ton, Bi skup Fry zyn gi, Mistrz Gil bert

Por re ta, wte dy Bi skup Po itiers, „ro zu mem i po wa gą usi ło wał do wo dzić”, że „mię dzy na turą
a oso bą ro zum roz ró żnia w ja kiś spo sób nie w ode rwa niu ma te ma tycz nym, lecz w roz wa -
ża niu teo lo gicz nym” (Ge sta Fri de ri ci I Im pe ra to ris, MGH SS 20,383). W tym ce lu, jak wszyst -
kim wia do mo, ka zał czy tać pew ne roz dzia ły Hi la re go, któ re go za wsze miał za wiel kie go



tak da le ce po su nę li obłęd, że po wie dzie li, iż ta sa ma isto ta nie mo że być
Oj cem i Sy nem bez po mie sza nia osób. Je śli bo wiem, mó wią, ta isto ta, która
jest Oj cem, jest Sy nem, to żsa my so bie jest oj ciec i syn. Je że li ta rzecz 
[247] mó wisz, że jest Oj cem, po szu kaj i in nej, któ rą na zwiesz Sy nem. Jeżeli
zaś in nej nie szu kał byś, lecz po wie dział byś, że jest ta sa ma, ten sam zro dził
i jest zro dzo ny. Z te go i te go ro dza ju po wo du roz ró żnia ją mię dzy na tu rą 
a oso bą, tak że nie przyj mu ją jed nej na tu ry Bó stwa, oraz że trzy osoby są
pro ste.

2. Przy ta cza po wa gę, któ ra zda je się za ni mi prze ma wiać. I to sta -
ra ją się obro nić po wa gą Hi la re go, któ ry w VII księ dze De Tri ni ta te,853

py ta jąc, czy Apo stoł mó wiąc o du chu Bo ga oraz du chu Chry stu sa, to sa mo
ozna czał obu wy ra że nia mi, mó wi tak: „Ka zno dzie ja po gan, chcąc uczyć 
o jed no ści na tu ry w Oj cu i Sy nu, po wia da:854 Duch Bo ży miesz ka w was. 
A je śli kto Du cha Chry stu so we go nie ma, ten nie jest je go. A je śli Duch
tego, któ ry Je zu sa wzbu dził z mar twych itd. Wszy scy je ste śmy du cho wi,
je że li w nas jest duch Bo ga. Lecz i ten duch Bo ga jest i du chem Chry stu sa.
A sko ro duch Chry stu sa w nas jest, jest w nas duch te go, któ ry Chry stu sa
wskrze sił. A sko ro jest w nas duch te go, któ ry wskrze sił Chry stu sa, jest 
w nas i duch Chry stu sa; a jed nak duch, któ ry jest w nas, jest Bo ga. Roz róż-
niaj więc o błęd no wier co, du cha Chry stu sa od du cha Bo ga, i wzbu dzo ne -
go z mar twych du cha Chry stu sa od du cha Bo ga wzbu dza ją ce go Chry stu sa
z mar twych: cho ciaż któ ry miesz ka w nas duch Chry stu sa, jest du chem
Boga; a duch Chry stu sa wzbu dzo ne go z mar twych jest tyl ko du chem Bo ga
wzbu dza ją ce go Chry stu sa z mar twych. I py tam te raz: w du chu Bo ga, czy
uwa żasz, że ozna czo na jest na tu ra, czy rzecz na tu ry. Nie tym sa mym bowiem
jest na tu ra, co rzecz na tu ry; tak jak nie tym sa mym jest czło wiek i co jest
czło wie ka, i nie tym  sa mym jest ogień i co jest te go ognia; a we dług te go
nie tym sa mym jest Bóg i co Bo ga.”

3. Tu uka zu je ja kie zna cze nie wy cią ga ją z tych słów. Przy spo sob -
no ści tej wy po wie dzi wspo mnia ni błęd no wier cy zdog ma ty zo wa li, że nie
tym sa mym jest oso ba i na tu ra Bo ga, twier dząc, że na tu ra Bo ga nie jest trze -
ma oso ba mi: ro zu mie jąc w tych po wy ższych sło wach Hi la re go przez „rzecz
na tu ry” oso bę, a pod mia nem „na tu ry” na tu rę Bo ską. I dla te go mó wią, że
Hi la ry py tał błęd no wier cę, czy przez du cha Bo ga są dzi, że ozna czo na jest
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(zo bacz po wa gi u N. Härin ga, The Por re tans and the Gre ek Fa thers, w Me dia eval Stu dies
24(1962)184n). Wśród tych roz dzia łów praw do po dob nie na le ży wy li czyć ten tu (n. 2) przy -
to czo ny, po nie waż ucznio wie Gil ber ta do łą czy li go do pew ne go wy ka zu tek stów (zo bacz:
M. L. Col ker, The Trial of Gil bert of Po itiers... w Me dia eval Stu dies 27[1965]171). Za równo
prze ciw Gil ber to wi, jak zwo len ni kom je go, Mistrz ostro się tu obu rza, co do pra wo wi te go
wy ja śnia nia Hi la re go, tak jak i na Kon sy sto rzu, jak się zda je, „swój i in nych ję zy ki” na Gil -
ber ta ostrzył, zgod nie z Ja nem z Sa lis bu ry (Hi sto ria Pon ti fi ca lis, wyd. R. L. Po ole, Oxford
1927, s.17).

853 Ra czej księ dze VIII, nn. 21-22 (PL 10,252 A – 253 A).
854 Rz 8,9-11.



„na tu ra”, czy „rzecz na tu ry”, by tak wy ka zać, że na le ży roz ró żniać mię dzy
na tu rą i rze czą na tu ry, to jest oso bą.

4. Że sprze ci wia się im kon tekst sa me go Pi sma, i jak to, co wy żej
po wie dzia no, na le ży poj mo wać, oraz że Duch Świę ty jest rze czą jed -
nej na tu ry Oj ca i [248] Sy na, i jest sa mą na tu rą. Mó wią to bo wiem nie
poj mu jąc z na bo żnym sta ra niem kon tek stu Pi sma, któ ry roz wa żyw szy mo -
żna po jąć, w ja ki spo sób Hi la ry po wy ższe po wie dział. Na stęp nie bo wiem
w tym sa mym ukła dzie wy ka zał,855 że w du chu Bo ga cza sem ozna cza Oj ca,
jak gdy mó wi się:856 Duch Pań ski na mnie; cza sem ozna cza Sy na, jak gdy
mó wi:857 Du chem Bo żym wy ga niam czar ty, do wo dząc, że mo cą swej natury
wy pę dza złe du chy; cza sem Du cha Świę te go, jak tam:858 Wy le ję z Du cha
me go na wszel kie cia ło, co rze cze speł ni ło się, gdy Apo sto ło wie po ze sła -
niu Du cha mó wi li wszyst ki mi ję zy ka mi.859

5. Przy ta cza sło wa Hi la re go, któ re otwie ra ją poj mo wa nie po wy -
ższych. W koń cu otwar cie oka zu je dla cze go do ko nał te go roz ró żnie nia 
i co w po wy ższych sło wach Apo sto ła ozna cza ten sam duch oraz że on jest
rze czą jed nej na tu ry Oj ca i Sy na, mó wiąc tak:860 „To dla te go zo sta ło udo -
wod nio ne, że by prze wrot ność błęd no wier cza, w któ rą stro nę się uda, za -
mknię ta zo sta ła gra ni ca mi praw dy. Miesz ka bo wiem w nas Chry stus; gdy
on miesz ka, miesz ka Bóg; a gdy miesz ka w nas duch Chry stu sa, nie in ny
jed nak miesz ka, niż duch Bo ga.861 Je że li zaś poj mu je się, że Chry stus jest
w nas przez Du cha Świę te go, trze ba roz po zna wać, że on tak jest du chem
Bo ga jak du chem Chry stu sa. A sko ro przez na tu rę Bo ga sa ma na tu ra 
w nas miesz ka; na tu ra Sy na wie rzy się, iż nie jest ró żna od Oj ca; ponieważ
Duch Świę ty, któ ry jest du chem Chry stu sa oraz du chem Bo ga, oka zu je się
rze czą jed nej na tu ry; py tam prze to te raz, ja kim spo so bem nie są jed no 
z na tu ry. Od Oj ca Duch praw dy po cho dzi, od Sy na jest po sy ła ny,862 i od Syna
bie rze. Lecz wszyst ko, co ma Oj ciec, jest Sy na;863 i dla te go, kto od nie go
bie rze jest du chem Bo ga, i te nże sam jest du chem Chry stu sa. Rzecz jest na -
tu ry Sy na, lecz i ta sa ma rzecz jest też na tu ry Oj ca. I Bo ga wzbu dza ją ce go
Chry stu sa z mar twych duch jest, i ten sam jest du chem Chry stu sa wzbu -
dzo ne go z mar twych. W czym ró żni się na tu ra Chry stu sa i Bo ga, by nie była
to żsa ma, je śli mo żna spra wić, by duch, któ ry jest Bo ga, nie był by i Chrystusa.”
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855 De Tri ni ta te, VIII, n. 25 (PL 10,254 A – 255 A).
856 Iz 61,1.
857 Mt 12,28.
858 Dz 2,17; Jl 2,28.
859 Zo bacz: Dz 2,3-21.
860 Hi la ry, ta mże, n. 26 (PL 10,255 A -C).
861 Zo bacz: Rz 8,9-11, o czym wy żej, n. 2.
862 Zo bacz: J 15,26 Któ re go ja wam po ślę od Oj ca, Du cha praw dy, któ ry od Oj ca po -

cho dzi.
863 Zobacz J 16,14-15: Bo z mego weźmie... Wszystko, co tylko ma Ojciec, moje jest; dlatego

po wie dzia łem, że z me go we źmie.



„Jest więc w nas duch Bo ga,864 i jest w nas duch Chry stu sa; a gdy obecny
jest duch Chry stu sa, obec ny jest duch Bo ga. Tak, sko ro co jest Bo ga, jest 
i Chry stu sa, a co jest Chry stu sa jest Bo ga, Chry stus nie mo że być czymś
innym niż jest Bóg. Bóg więc Chry stus jest jed nym z Bo giem du chem”,
[249] „zgod nie z tym:865 Ja i Oj ciec jed no je ste śmy. Praw da uczy w tym, że jest
jed ność na tu ry, a nie sa mot ność jed nost ki.” Oto, je że li sta ran nie zwa żysz
te sło wa, znaj du jesz, że Duch Świę ty zwa ny jest rze czą na tu ry Oj ca i Sy na,
i te nże sam zwa ny jest na tu rą Bo ga, gdzie mó wi się:866 „Przez na tu rę Bo ga
sa ma na tu ra miesz ka w nas”, je że li przez Du cha Świę te go jest w nas Chrystus.

6. Roz trzą sa po wy ższe sło wa i po da je, że w Trój cy nie na le ży tak
roz ró żniać jak w stwo rze niach. Prze to w Trój cy nie na le ży tak roz ró żniać
mię dzy na tu rą a rze czą na tu ry jak w rze czach stwo rzo nych, bo jak mó wi
Hi la ry,867 „Nie ma żad ne go po rów na nia rze czy ziem skich z Bo giem; a je że -
li ja kieś przy kła dy po rów nań są cza sem po da wa ne, niech nikt nie uwa ża,
że za wie ra ją one w so bie do sko na łość bez względ ne go do wo du”: „bo nie
w ludz kim ro zu mie niu 868 na le ży mó wić o Bo gu.”

7. Że ze wzglę du na rze czy stwo rzo ne po wie dział: Nie tym sa mym
jest na tu ra itd. Spo glą da jąc więc na na tu rę rze czy stwo rzo nych mó wi:869

„Nie tym sa mym jest na tu ra, co rzecz na tu ry”, pod su wa jąc przy kła dy o sa -
mych stwo rze niach. Wy ka zu je tam, że błę dem jest mie rzyć Stwór cę we dług
mia ry stwo rzeń, i do da je:870 „A we dług te go nie tym sa mym jest Bóg i co jest
Bo ga”; jak by mó wił: Je że li my ślisz o Stwór cy na wzór stwo rzeń, bę dziesz
zmu szo ny wy znać, że nie tym sa mym jest Bóg i co jest Bo ga. Mó wić to jest
nie go dzi we, po nie waż Duch Bo ga jest Bo giem i Syn Bo ga jest Bo giem.

8. Że nie czym in nym jest Bóg i to, co jest je go tak, że tkwi; jed ne
bo wiem są je go, któ re tkwią, in ne któ re nie tkwią. Więc nie we dług
cie le snych miar, jak do da je w tym sa mym cią gu, na le ży brać to, co mó wi
się o Bo gu. Gdzie usu wa jąc po gląd tych, któ rzy są dzą, iż czym in nym jest
Bóg, a czym in nym co jest Bo ga, i czym in nym na tu ra Bo ga i rzecz na tu ry,
jak jest w stwo rze niach, otwar cie uczy, że nie czym in nym jest Bóg i co jego
jest tak, że tkwi w nim, tak mó wiąc:871 „Czło wiek, lub coś je mu po dob ne -
go, gdy gdzieś bę dzie, nie bę dzie gdzie in dziej, bo to, że jest tam, za war te
jest gdzie bę dzie w po sta ci, by nie był wszę dzie ten, kto sto jąc jest gdzieś.
Bóg zaś, nie zmie rzo nej mo cy, ży ją ca moc, któ ra wszę dzie jest i ni gdzie nie
bra ku je, sie bie sa me go przez swo je po ka zu je, i oznaj mia, że to, co je go,
nie czym in nym jest niż on: by gdzie są je go, poj mo wa no, że sam jest przez
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864 Hi la ry, ta mże, nn. 27-28 (PL 10,256 A -B).
865 J 10,30.
866 Jak wy żej, n. 5.
867 De Tri ni ta te, I, n. 19 (PL 10,38 B).
868 Ta mże, VIII, n. 14 (PL 10,247 A).
869 Jak wy żej, n. 2.
870 Ta mże.
871 Hi la ry, De Tri ni ta te, VIII, n. 24 (PL 10,253 B – 254 A).



swo je. Jed nak nie spo so bem cie le snym, gdy gdzieś jest, [250] a ta kże wie -
rzo no, że jest wszę dzie, sko ro przez swo je nie prze sta je być we wszyst kim,
nie czym in nym zaś jest, niż czym sam jest, to co je go jest. I to po wie dziane
zo sta ło dla zro zu mie nia na tu ry.” – Ty mi sło wa mi otwar cie oznaj mia, je śli
jed nak poj mu jesz, błęd no wier co, że na tu ra Bo ska nie czym in nym jest od tych,
któ re są je go tak że tkwią, i przez to jest we wszyst kich swo ich, któ re nie
tkwią. – Au gu styn. Je go bo wiem są ta kże te, któ re nie tkwią, to jest wszystkie
stwo rze nia; i je go są te, któ re tkwią, jak trzy oso by, któ re są te jże na tu ry i tą
sa mą na tu rą, jak wy żej świa dec twem Au gu sty na po twier dzi li śmy,872 mó wią -
ce go „trzy oso by są jed nej isto ty lub tą sa mą isto tą, lecz nie z tej sa mej istoty,
by nie my śla no, że czym in nym jest isto ta, czym innym oso ba.”

9. Że jest ja kaś ró żni ca w spo so bie poj mo wa nia, gdy mó wi się hi -
po sta za i gdy mó wi się isto ta. Zga dza my się jed nak, że po win na być ró -
żni ca w spo so bie poj mo wa nia, gdy mó wi się hi po sta za i gdy mó wi się
isto ta: po nie waż tam ozna cza się to, co jest wspól ne trzem, tu zaś nie. Jest
zaś hi po sta za isto tą, a nie od wrot nie. Wy zna waj my więc, że jed nym i tym
sa mym są trzy oso by we dług isto ty, ró żniąc się jed nak wła sno ścia mi. – Stąd
Au gu styn mó wi o po wy ższym uryw ku Psal mu:873 „Py tasz, co to jest Oj ciec;
od po wia da się: Bóg. Py tasz, co to jest Syn; od po wia da się: Bóg. Py tasz, co
to jest Oj ciec i Syn; od po wia da się: Bóg. Py ta ny o ka żde go z osob na, od po -
wia daj „Bóg”. Py ta ny o obu nie od po wia daj „bo go wie”, lecz „Bóg”. Nie tak
u lu dzi. Tam bo wiem tak wiel ka jest jed ność sub stan cji, że do pusz cza rów -
ność, a nie do pusz cza wie lo ści. Gdy by więc by ło tam po wie dzia ne: „po nie -
waż mó wisz, że Syn jest tym, czym Oj ciec jest, na pew no Syn jest Oj cem”,
od po wiedz: po wie dzia łem ci, że Syn jest tym, co Oj ciec we dług sub stan cji,
a nie we dług te go, co mó wi się wzglę dem in ne go: w so bie bo wiem zwa ny
jest Bo giem, wzglę dem Oj ca zwa ny jest Sy nem; a zno wu Oj ciec w so bie
zwa ny jest Bo giem, wzglę dem Sy na zwa ny jest Oj cem. Co Oj cem wzglę dem
Sy na jest zwa ne, nie jest Sy nem; co Sy nem wzglę dem Oj ca jest zwa ne, nie
jest Oj cem; co zwa ne jest Oj cem w so bie, Sy nem w so bie, to jest Oj cem 
i Sy nem, to jest Bo giem.”

[251] Roz dział 2 (146).

Czy mo żna tak mó wić: je den Bóg trzech osób, lub trzy oso by jed -
ne go Bo ga, jak mó wi się: jed na isto ta trzech osób i trzy oso by jed nej
isto ty. Tu na le ży roz wa żyć, sko ro Bóg jest isto tą Bo żą, i tak mó wi się, że
je den Bóg jest trze ma oso ba mi jak jed na isto ta zwie się trze ma oso ba mi,
czy za iste mo żna tak mó wić „je den Bóg trzech osób” lub „trzy oso by jed -
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872 Zo bacz wy żej, Dys tynk cja 25, roz dział 1, n. 5.
873 Enar ra tio in Psal mum 68,3, ka za nie 1, n. 5 (PL 36,845; CCL 39,906); do słow nie lecz

sze rzej w Glos sa Lom bar da o tym uryw ku (PL 191,627 C -D); zo bacz ta kże wy żej, Dys tynk-
cja 33, roz dział 2, n. 2.



ne go Bo ga”, jak mó wi się „jed na isto ta trzech osób” i „trzy oso by jed nej
isto ty”. – W tych wy ra że niach wy da je się nam, na le ży na śla do wać zwy czaj
Pi sma Świę te go, gdzie czę sto znaj du je się tak po wie dzia ne:874 „jed na jest
isto ta trzech” oraz „trzy są oso by jed nej isto ty”; ni gdy zaś nie za cho dzi
odczyt „je den Bóg trzech osób:”, lub „trzy oso by jed ne go Bo ga.” Są dzę, że
świę ci dok to rzy stąd te go uni ka li, by mo że tak nie poj mo wa no osób Bożych,
jak poj mu je się, gdy mó wi się coś po dob ne go o stwo rze niach. Mó wi się
bo wiem: Bóg Abra ha ma, Iza aka i Ja ku ba,875 oraz: Bo że wszel kie go stwo -
rze nia;876 co za iste mó wi się ze wzglę du na za sa dę stwo rze nia lub przy wi -
lej ła ski oraz pod da nie lub słu żbę stwo rze nia. Sko ro więc w Trój cy nic nie
jest stwo rzo ne, lub słu żą ce, lub pod da ne, wia ra nie do pusz cza w Trój cy
takie go spo so bu mó wie nia. Tak rów nież na od wrót nie mó wi się o isto cie
Bo ga, że ona jest isto tą Abra ha ma, Iza aka i Ja ku ba, lub ja kie goś stwo rze -
nia, by śmy nie zda wa li się mie szać na tu ry Stwór cy i stwo rze nia.

Roz dział 3v (147).

Że cho ciaż moc, mą drość, do broć, o Bo gu orze ka ne są we dług sub -
stan cji, w Pi śmie Świę tym jed nak te na zwy zwy kły osob no do osób tym -
[252] cza sem się od no sić. Z wy żej wspo mnia nych wia do mo,877

że jak isto ta, tak moc, mą drość, do broć, o Bo gu orze ka ne są we dług sub stan -
cji. Co zaś o Bo gu orze ka się we dług sub stan cji, trzem oso bom jed na ko wo
przy pa da. Jed na więc jest moc, mą drość, do broć Oj ca i Sy na i Du cha Świę te -
go; i ci trzej tą sa mą mo cą, tą sa mą mą dro ścią, tą sa mą do bro cią. Stąd oka zu -
je się, że w Trój cy jest naj wy ższa do sko na łość. Gdy by bo wiem tam bra ko wa ło
mo cy, lub mą dro ści, lub do bro ci, nie by ło by naj wy ższe go dobra; lecz po nie -
waż tam jest do sko na ła moc, nie skoń czo na mą drość, nie po ję ta do broć, słusz -
nie mó wi się i wy zna je do bro nie skoń czo ne. A cho ciaż cał ko wi cie jed nym 
i tym sa mym jest w Bo gu moc, mą drość, do broć, jed nak w Pi śmie Świę ty m878

259Dystynkcja 34

874 Nie w Pi śmie Świę tym, lecz u Świę tych Oj ców te go ro dza ju wy ra że nia się znaj du ją,
na przy kład u Au gu sty na, De Tri ni ta te, I, roz dział 2, n. 4; roz dział 4, n. 7 (PL 42,822. 824;
CCL 50, 31, 35); VII, roz dział 6, n. 11 (PL 42,945; CCL 50, 264n).

875 Wj 3,6.
876 Jdt 9,17: Pa nie wszel kie go stwo rze nia.
v Przy po mnieć trze ba sło wa Ber nar da do Gil ber ta na Kon sy sto rzu w Re ims: „Niech

będzie wy pi sa ne ryl cem że la znym na sta lo wym pa zu rze, lub wy ry te w ska le, że Bo ża isto ta,
for ma, na tu ra, Bó stwo, do broć, mą drość, moc, po tę ga, wiel kość, praw dzi wie jest Bo giem”
(Epi sto la Gau fri di ad Al bi num Car di na lem, PL 185,590 A -B; zo bacz ta kże sa me go Ber narda,
In Can ti ca, ka za nie 80, nn. 6-7, PL 183,1169 C – 1170 A; Ope ra, II, Ro ma 1958,281n). – Źró -
dło ostat niej sen ten cji te go roz dzia łu, gdzie otwie ra się za gad nie nie przy pi sa nia: Glossa na
Rz 1,20 (PL 191,1329 A).

877 Dys tynk cja 22, roz dział 5.
878 Od no śne świa dec twa Pi sma Świę te go zo bacz u Abe lar da, The olo gia Scho la rium, I,

roz dzia ły 10-12 (PL 178,994 B – 998 C) oraz u Her ma na, Sen ten tiae, roz dzia ły 8-10 (PL
178,1703 B – 1712 A).



czę sto te sło wa zwy kły z osob na do osób być od noszone, że przy pi sy wa na
jest Oj cu moc, Sy no wi mą drość, Du cho wi Świę te mu do broć; co dla cze go
się dzie je do cho dzić nie jest bez u ży tecz ne.

Roz dział 4w (148).

1. Dla cze go to się dzie je, że mia no wi cie Oj cu moc, Sy no wi mą -
drość jest przy pi sy wa na. Po sta ra ła się to zro bić mą drość Pi sma Świę tego,
by nie zmier no ści Bo ga po do bień stwem stwo rze nia nie mie rzy li. Po wie dzia -
ło bo wiem Pi smo Świę te, że jest Bóg Oj ciec i że jest Bóg Syn; i usły szał to
czło wiek, któ ry wi dział czło wie ka oj ca, Bo ga Oj ca nie wi dział; i za czął
myśleć, że tak jest w Stwór cy jak wi dział w stwo rze niach, od któ rych te
nazwy prze nie sio ne zo sta ły na Stwór - [253] cę: w któ rych oj ciec jest wcze -
śniej szy od sy na, syn jest póź niej szy od oj ca, i ze sta ro ści w oj cu brak, 
z póź niej szo ści w sy nu nie do sko na łość ro zu mu zwy kła się za zna czać. Temu
Pi smo Świę te za po bie ga, mó wiąc: że Oj ciec jest moc ny, by nie zda wał się
wcze śniej szy od Sy na i dla te go mniej moc ny; a Syn mą dry, by nie zda wał
się póź niej szy od Oj ca i dla te go mniej mą dry.

2. Dla cze go Du cho wi Świę te mu do broć. Rów nież Duch zwa ny jest
Bo giem i mó wi się, że Bóg ma du cha;879 i wy da wa ło się to jak by mia nem
na dę to ści i na pu szo no ści: stąd ludz kie su mie nie lę ka ło się po dejść do
Boga, ze wzglę du na su ro wość i sro gość. Dla te go Pi smo Świę te zła go dzi lo
swą mo wę, na zy wa jąc Du cha do brym,880 by ten, któ ry jest ła god ny, nie był
uwa ża ny za sro gie go. Nie że Oj ciec sam jest moc ny, lub bar dziej moc ny, 
a Syn sam mą dry, lub bar dziej mą dry, a Duch Świę ty sam do bry, lub bar -
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w W te jże Glos sa, w jej star szej po sta ci, a nie w tek ście wy da nym, bez po śred nio na stę -
pu je od po wiedź: Na le ży prze to wie dzieć, że dla te go to bę dzie, by nie wy da wa ło się, że tak
jest w Stwór cy jak jest w stwo rze niach, z któ rych te mia na prze nie sio ne zo sta ły na Stwór -
cę. U lu dzi oj ciec jest wcze śniej szy od sy na, syn póź niej szy od oj ca, i zwy kło się spo strze -
gać u oj ca bra ki ze sta ro ści, u sy na z młod szo ści nie do sko na łość ro zu mu. Przy pi su je się
więc Oj cu moc, by nie wy dał się wcze śniej szy od Sy na i dla te go słab szy; Sy no wi mą drość,
by nie wy dał się młod szy a stąd mniej mą dry; duch zwykł być przytacza ny dla za zna cze nia
su ro wo ści i sro go ści. I dla te go Du cho wi Świę te mu do broć i ła god ność czę ściej są przy pi -
sy wa ne, by wszel ka za wzię tość odeń oka za ła się od da lo na.... Moc prze to i mą drość i do -
broć Bo ga przez to, co zo sta ło uczy nio ne po ję li al bo po jąć mo gli. Jak bo wiem...”
(PL 191,1329 A -B) (x 13b -c; z 7d -8a). – Ta od po wiedź pra wie do słow nie wzię ta jest z Sum -
ma sen ten tia rum, I, 10 (PL 171,1083 C -D); 176,57 C -D), któ ra ra zem z Hu go nem, De
sacra men tis, I, 2,8 (PL 176,209 C – 210 A), zno wu jest źró dłem ni niej sze go roz dzia łu, 
jak słusz nie wy ka zu je L. Ott, Die Tri nitätsleh re..., w Di vus Tho mas (Fr.) 21 (1943) 170nn.
Zo bacz ta kże je go Unter su chun gen zur the olo gi schen Brie fli te ra tur..., 576-594, a zwłasz -
cza 583nn.

879 Zo bacz: J 4,24: Du chem jest Bóg; o Du chu Bo ga zo bacz: Rdz 1,2; Hi 33,4; Mdr 1,7; 
Iz 11,2; 1 Kor 2,11 itd.

880 Zo bacz: Mdr 1,6: Duch bo wiem jest do bro tli wy; Ps 142,10: Duch twój do bry.



dziej dobry. Jed na prze to jest moc, mą drość, do broć trzech, tak jak jed na
isto ta; dla te go jak zwie się Syn ho mo usios, czy li współ istot ny Oj cu, tak 
i współ wszech moc ny.

Roz dział 5 (149).

1. O tej na zwie, ho mo usion, kie dy za twier dzo na, i co zna czy. Nie
mo żna tu po mi nąć te go, co mó wi Au gu styn w II księ dze Con tra Ma xi mi -
nu m881 o tej na zwie „ho mo usion”, któ rej ła ciń scy pi sa rze czę sto uży wa ją:
”Oj ciec, po wia da, i Syn są jed nej i tej sa mej sub stan cji. To jest owo „ho mo -
usion”, któ re na So bo rze Ni cej skim prze ciw ko Ariań skim błęd no wier com
przez ka to lic kich Oj ców po wa gą praw dy zo sta ło za twier dzo ne; któ re po -
tem na Sy no dzie w Ri mi ni dla mniej niż mo gła być zro zu mia na no wo ści
wy ra zu, któ rą jed nak zro dzi ła wia ra sta ro żyt na, gdy wie lu prze wrot no ścią
nie licz nych zo sta ło uwie dzio nych, bez bo żność błęd no wier cza usi ło wa ła
zachwiać pod błęd no wier czym ce sa rzem Kon stan cju szem. Lecz po nie dłu -
gim cza sie, gdy zwy cię ży ła wol ność wia ry ka to lic kiej, gdy zna cze nie sło wa
jak po win no zo sta ło po ję te, owo „ho mo usion” zdro wiem ka to lic kiej wia ry
dłu go i sze ro ko zo sta ło oca lo ne i roz la ne. Czym bo wiem jest „ho mo usion”,
je śli nie jed nej i tej sa mej sub stan cji? Czym jest, po wia dam, „ho mo usion”,
je śli nie: Ja i Oj ciec jed no je ste śmy? 882 A więc nie po win no być uni ka ne
wśród nie zbo żnych no wo ści słów.883

[254] 2. O na zwach, któ re w prze no śni i przez po do bień stwo orze -
ka ne są o Bo gu. Wie dzieć prócz te go na le ży, że w ozna cza niu ró żni cy
nazw, wśród in nych, któ re sta ran nie wy ko na li śmy wy żej,884 po wie dzie li -
śmy, że nie któ re orze ka ne są o Bo gu w prze no śni i przez po do bień stwo,
jak: zwier cia dło, blask, cha rak ter, fi gu ra i te go ro dza ju. O nich po bo żne -
mu czy tel ni ko wi prze ka zu ję, co my ślę, by mia no wi cie zwa żyw szy pod sta -
wę po do bień stwa, z przy czyn wy po wia da nia czer pał zro zu mie nie
wy po wie dzi,885 ale ka to lic kie.

3. Ma jąc przejść do in nych po wia da, że nie prze ka zał nic god ne go
wznio sło ści nie wy mow nej Trój cy. O ta jem ni cy Jed no ści oraz Trój cy, naj -
wy ższej i nie wy mow nej, wie le już po wie dzie li śmy; wy zna je my jed nak, że
nie prze ka za li śmy ni cze go jej nie wy mow no ści god ne go, lecz ra czej prze -
dziw ną nam je go wie dzę, prze mo żną i nam nie do się gal ną.886
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881 Roz dział 14, n. 3 (PL 42,772).
882 J 10,30.
883 1 Tm 6,20.
884 W Dys tynk cjach 22-34.
885 We dług Hi la re go, zo bacz wy żej: Dys tynk cja 25, roz dział 2, n. 1.
886 Zo bacz Ps 138,6: Prze dziw na dla mnie jest wie dza two ja, prze mo żna jest i nie 

dosię gnę jej.



DYS TYNK CJA XXXV

Roz dzia ły 1-6x (150-155).

1. O nie któ rych, orze ka nych o Bo gu we dług sub stan cji, wy ma ga -
ją cych osob ne go roz pa trze nia, mia no wi cie o wie dzy i prze wi dze niu,
opatrz no ści i zrzą dze niu, prze zna cze niu, wo li i mo cy. Cho ciaż wy żej887

wie le roz pra wia li śmy i ogól nie mó wi li śmy o tych, któ re orze ka ne są o Bogu
we dług sub stan cji, nie któ re z nich jed nak do ma ga ją się osob ne go roz pa -
trze nia; o nich te raz roz pra wiać na le ży, mia no wi cie o wie dzy, prze wi dzeniu,
opatrz no ści, zrzą dze niu, prze zna cze niu, wo li i mo cy.

2. że mą drość Bo ga, cho ciaż jest jed na, jed nak dla ró żnych sta nów
rze czy wie le otrzy mu je nazw. Trze ba więc wie dzieć, że mą drość lub
wiedza Bo ga, cho ciaż jest jed na i pro sta, jed nak dla ró żnych sta nów rze czy
i roz - [255] ma itych skut ków, wie le i ró żnych otrzy mu je nazw. Na zy wa się
bo wiem nie tyl ko wie dzą, lecz ta kże prze wi dze niem, zrzą dze niem, prze -
zna cze niem i opatrz no ścią. – I wie dza uprzed nia czy li prze wi dze nie jest
wy łącz nie o przy szłych, lecz o wszyst kich, mia no wi cie do brych i złych; 
zrzą dze nie zaś o tym, co ma być uczy nio ne; prze zna cze nie o lu dziach,
którzy ma ją być zba wie ni, i o do brach, któ ry mi tu są od ku pie ni, a w przy -
szło ści będą uwień cze ni. – Prze zna czył bo wiem Bóg od wiecz no ści ludzi
wy bie ra jąc do dóbr, i prze zna czył przy go to wu jąc im do bra. Że lu dzi prze -
zna czył, oka zał Apo stoł mó wiąc:886 Któ rych przej rzał bo wiem, tych i prze -
zna czył, aby by li po dob ni ob ra zo wi Sy na je go; a gdzie in dziej:889 Wy brał
nas przed za ło że niem świa ta, aby śmy by li świę ty mi i nie po ka la ny mi. 
Że zaś im przy go to wał do bra, do wo dzi pro rok Iza jasz, mó wiąc:890 Oko nie
wi dzia ło, Bo że, po za to bą, coś na go to wał mi łu ją cym lub ocze ku ją cym
cie bie. Więc od wiecz no ści prze zna czył nie któ rych, że bę dą do brzy i błogo -
sła wie ni, to jest wy brał, aby by li do brzy i bło go sła wie ni, i do bra im prze -
zna czył to jest przy go to wał. – Opatrz ność zaś do ty czy rzą dzo nych, ona
mia no wi cie zda je się w ten spo sób poj mo wa na, jak zrzą dze nie; cza sem
jednak opatrz ność bra na jest za prze wi dze nie. – Mą drość zaś, lub wie dza,
jest o wszyst kim, nie tyl ko o do cze snych, lecz ta kże o wiecz nych. Bo Bóg
nie tak zna te do cze sne, by nie znał sa me go sie bie, lecz on sam sie bie
dosko na le zna, w po rów na niu z tą wie dzą wszel ka wie dza o stwo rze niu
jest niedo sko na ła.
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x Źró dła mi ob fi tu ją cych tu okre śleń są: Hu go, De sa cra men tis, I,2,9 i 21, gdzie opatrz -
ność zwie się ta kże roz po rzą dze niem (PL 176,210 B, 214 A); oraz Sum ma sen ten tia rum,
I,12 (PL 171,1088 A; 176,61 C).

887 Dys tynk cje 8-9, 19-20, 22-34.
888 Rz 8,29.
889 Ef 1,4.
890 Iz 64,4; rów nież 1 Kor 2,9.



Roz dział 7y (156).

1. Czy wie dza, lub prze wi dze nie, lub zrzą dze nie, lub prze zna cze -
nie, mo gło by być w Bo gu, gdy by nic nie mia ło za ist nieć? Tu na le ży
roz pa trzyć, czy wie dza lub prze wi dze nie, lub zrzą dze nie, lub prze zna cze -
nie, mo gło być w Bo gu, gdy by nic nie mia ło za ist nieć. Sko ro bo wiem „prze -
wi dze nie od no si się do przy szłych,891 zrzą dze nie do tych, któ re ma ją być
uczy nio ne, a prze zna cze nie do tych, któ rzy ma ją być zba wie ni”, gdy by nic
nie mia ło być przy szłe go, gdy by Bóg ni cze go nie miał czy nić, ani ni ko go
zba wić, nie wy da je się, by mo - [256] gło być w Bo gu prze wi dze nie, al bo
zrzą dze nie, al bo prze zna cze nie. Mógł zaś Bóg nie prze wi dy wać ni cze go
przy szłe go, mógł ni cze go nie stwa rzać, lub ni ko go nie zba wiać; mo gło więc
w Bo gu nie być prze wi dze nia, al bo zrzą dze nia, al bo prze zna cze nia.

2. Za rzut. Te mu zaś nie któ rzy się sprze ci wia ją: Je że li, mó wią, w Bo gu
mo gło od wiecz no ści nie być prze wi dze nia, mógł nie ist nieć; mógł zaś nie
ist nieć, po nie waż prze wi dze nie Bo że jest je go wie dzą, a wie dza jest je go
isto tą; mo gło więc od wiecz no ści nie ist nieć to, co jest isto tą Bo żą. Tak rów -
nież za rzu ca ją o zrzą dze niu i o prze zna cze niu, któ re jest isto tą Bo żą.

3. In ny za rzut. Do da ją jesz cze in ny, tak mó wiąc: Je że li Bóg mógł nie
prze wi dy wać cze goś, po nie waż tym sa mym dla Bo ga jest prze wi dy wać, co
wie dzieć, a wie dzieć, co być, więc mógł nie ist nieć. Rów nież sko ro tym
samym jest dla Bo ga być prze wi du ją cym i być Bo giem, je że li mógł nie być
prze wi du ją cy, mógł nie być Bo giem. Mógł zaś być nie prze wi du ją cy, je że li
mógł ni cze go nie prze wi dy wać; a mógł ni cze go nie prze wi dy wać, po nie -
waż mógł ni cze go nie czy nić.

4. Od po wiedź: że prze wi dze nie i zrzą dze nie i prze zna cze nie orze -
ka się w od nie sie niu do rze czy przy szłych, lub któ re ma ją być uczy -
nio ne. Na to, na mia rę na sze go poj mo wa nia, tak od po wia da my: wy da je
się, że prze wi dze nie i zrzą dze nie lub prze zna cze nie orze ka się wzglę dem
cze goś. Jak bo wiem Stwór ca orze ka ny jest w od nie sie niu do stwo rze nia,
tak prze wi dze nie lub prze wi du ją cy wy da je się od no sić do rze czy przy szłych,
a zrzą dze nie do tych, któ re ma ją być uczy nio ne, a prze zna cze nie do tych,
któ re ma ją być zba wio ne. Jed nak stwór ca tak jest w od nie sie niu orze ka ny,
że nie ozna cza isto ty, prze wi dze nie zaś lub prze wi du ją cy orze ka ne są za -
rów no w od nie sie niu do rze czy przy szłych, jak i ozna cza isto tę. Tak też
zrzą dze nie i prze zna cze nie.

5. Prze to, gdy mó wi się: „gdy by nic nie mia ło za ist nieć, nie by ło by w Bogu
prze wi dze nia, al bo Bóg nie był by prze wi du ją cy”, po nie waż ró żne są tam
przy czy ny mó wie nia, trze ba roz ró żnić za sa dę po wie dze nia. Gdy więc
mówisz: „gdy by nic nie mia ło za ist nieć, nie by ło by w Bo gu prze wi dze nia,
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y Wśród źró deł trze ba wy li czyć Hu go na, De sa cra men tis, I,2,14 (PL 176,211 D – 212 B);
in ni zaś nam ucho dzą.

891 Okre śle nie Hu go na, De Sa cra men tis, I,2,14 (PL 176,210 B); 



al bo Bóg nie był by prze wi du ją cy”, je że li  w mó wie niu  zwa żasz na tę przy -
czy nę, mia no wi cie że nie by ło by żad nych przed mio tów tej wie dzy, skąd
mo gła by być zwa na prze wi dze niem a on sam prze wi du ją cym: po nie waż
obo je orze ka ne są z po wo du rze czy przy szłych, poj mo wa nie jest praw dzi -
we. Je że li zaś z te go po wo du to mó wisz, że nie ma w nim wie dzy, któ ra
prze wi du je rze czy przy szłe, lub po nie waż nie jest on Bo giem, któ ry prze -
wi du je rze czy przy szłe, poj mo wa nie jest błęd ne.

6. Po dob nie i te wy po wie dzi na le ży okre ślić: „mo gło nie być prze wi dze -
nia Bo że go”, lub „mógł nie być prze wi du ją cy” oraz „mógł Bóg nie prze -
[257] wi dy wać cze goś”, to zna czy mo gło być, że nic przy szłe go nie pod le -
ga ło je go wie dzy, i tak nie mo żna by ło mó wić „prze wi du ją cy”, lub „prze wi -
dy wać”, lub o je go wie dzy „prze wi dze nie”; jed nak dla te go on lub je go
wie dza nie ist nia ły by mniej, ale nie mo żna by mó wić: „prze wi du ją cy”, lub
„prze wi dy wać”, lub „prze wi dze nie”, gdy by je go wie dzy nic przy szłe go 
nie pod le ga ło. Po dob nie o zrzą dze niu i prze zna cze niu, lub opatrz no ści; 
te bowiem, jak po wie dzia no,892 od no szą się do do cze snych i są tyl ko o do -
cze snych.

Roz dział 8z (157).

Że wie dza Bo ża jest nie tyl ko o do cze snych, lecz ta kże o wiecz -
nych. Wie dza zaś lub mą drość jest nie tyl ko o do cze snych, lecz ta kże 
o wiecz nych; i dla te go cho ciaż nie ist nia ły by żad ne przy szłe, by ła by jed nak
w Bo gu ta sa ma wie dza, któ ra jest te raz, i nie by ła by mniej sza niż te raz, ani
nie jest więk sza niż by ła by. Od wiecz no ści więc znał Bóg wiecz ność i wszyst -
ko co by ło przy szłe, i wie dział nie zmien nie. Nie mniej zna ta kże prze szłe
lub przy szłe jak obec ne. I swą wiecz ną oraz nie zmien ną mą dro ścią zna on
wszyst ko, co jest wia do me. „Ca ła więc za sa da nie biań skiej i ziem skiej
mądro ści, jak mó wi Am bro ży,893 jest w nim, po nie waż wszel ką mą drość 
i wie dzę obej mu je je go nie zmie rzo na wie dza.”

Roz dział 9 (158).

1.a Dla cze go mó wi się, że wszyst ko jest w Bo gu, a co zo sta ło uczy -
nio ne  jest ży ciem w nim. Dla te go mó wi się, że wszyst ko jest w Bo gu 
i by ło od wiecz no ści. Stąd Au gu styn Su per Ge ne sim mó wi:894 „Tych wi dzial -
nych, za nim się sta ły, nie by ło. Ja kim więc spo so bem Bo gu by ły zna ne, któ -
rych nie by ło? I zno wu: W ja ki spo sób uczy nił to, co nie by ło mu zna ne?
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892 Jak wy żej, Dys tynk cja 35, roz dzia ły 1-6.
z Zo bacz: Glos sa na Rz 11,33 (PL 191,1492 B -C); któ ra jed nak nie jest źró dłem.
893 To zna czy Am bro zja ster, In Epi sto las Be ati Pau li, Kol 2,3: W któ rym są ukry te wszystkie

skar by mą dro ści i umie jęt no ści (wśród dzieł Am bro że go, PL 17 [1845]427 B).
a Po wa ga Au gu sty na jest już w Glos sa na Hbr 11,3 (PL 192,489 D – 490 A).
894 De Ge ne si ad lit te ram, V, roz dział 18, n. 36 (PL 34,334; CSEL 28-1,161).



Ni cze go prze cież nie uczy nił nie zna jąc. Po zna ne więc uczy nił, a nie: uczy -
nio ne po znał. Dla te go za nim sta ły się, i by ły i nie by ły: by ły w wie dzy Boga,
nie by ło ich w ich [258] na tu rze. Nie śmiem zaś mó wić, że sa me mu Bo gu
in nym spo so bem zna ne by ły, gdy je czy nił, niż tym, któ rym znał je, by uczy -
nić, u któ re go nie ma od mia ny, ani cie nia zmien no ści.” 895 Oto tu masz,
że te wi dzial ne, za nim się sta ły, by ły w wie dzy Bo ga. W tym więc zna cze niu
mó wi się, że wszyst ko jest w Bo gu, i wszyst ko co się sta ło, mó wi się, że było
w nim ży ciem:896 nie dla te go, że stwo rze nie jest Stwór cą, lub że te do cze -
sne są w Bo gu isto to wo, lecz po nie waż za wsze są w je go wie dzy, któ ra jest
ży ciem.

2.b Że na tej sa mej za sa dzie mó wi się, iż wszyst ko jest mu obec ne.
Stąd też mó wi się, że wszyst ko jest mu obec ne, nie tyl ko to, co jest, lecz
także to, co prze mi nę ło i to co ma przyjść, zgod nie z tym:897 I na zy wa to,
cze go nie ma, jak to, co jest: bo jak mó wi Am bro ży w księ dze De Tri ni ta -
te,898 tak po zna je to, cze go nie ma, jak to, co jest. I na tej za sa dzie mó wi
się, że wszyst ko jest w nim, lub u nie go, lub je mu obec ne. Stąd Au gu styn,
o tym uryw ku Psal mu:899 I pięk ność pól ze mną jest: rze cze „Dla te go ze
mną jest, po nie waż u Bo ga nic nie prze szło, nic nie przyj dzie. Z nim jest
wszyst ko przy szłe, i nie są mu od ję te już prze szłe. Z nim jest wszyst ko
jakimś nie wy mow nym po zna niem mą dro ści Bo żej.” Oto tu Au gu styn otwie -
ra w ja kim ro zu mie niu na le ży przy jąć te go ro dza ju sło wa: „wszyst ko jest
Bo gu obec ne”, „w Bo gu jest wszyst ko”, lub „z Bo giem”, lub „u Bo ga”, lub
„w nim ży cie”: po nie waż w nim jest nie wy mow ne po zna nie wszyst kie go.

DYS TYNK CJA XXXVI

Roz dział 1 (159).

1. Czy należy się zgodzić, że wszystko jest w istocie Boga lub w Bogu
przez isto tę, jak mó wi się, że wszyst ko jest w po zna niu lub w obec -
no ści Bo ga. Zwy kło się tu py tać, sko ro mó wi się, że wszyst ko jest w po znaniu
czy li obec no ści Bo ga, lub [259] w Bo gu przez po zna nie, a je go po zna nie
lub obec ność jest isto tą Bo żą, czy na le ży zgo dzić się, że wszyst ko jest w isto cie
Bo żej, lub w Bo gu przez isto tę.
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895 Jk 1,17.
896 Zo bacz J 1,3-4: A bez nie go nic się nie sta ło, co się sta ło. W nim by ło ży cie, itd. Pi sarze

śre dnio wiecz ni zwy kli czy tać: Co się sta ło, w nim by ło ży ciem, za Au gu sty nem, In Io annem,
trak tat 1, n. 16 (PL 35,1387; CCL 36,9); De Ge ne si ad lit te ram, V, roz dział 14, n. 31 (PL 34,332;
CSEL 28-1,157n); itd.

b Sło wa Au gu sty na o Ps 49,11 znaj du ją się w Glos sa do te go uryw ka (PL 191,479 A).
897 Rz 4,17.
898 To jest De fi de, roz dział 16, n. 198 (PL 16[1845]689 B -C; CSEL 78,298n).
899 Enar ra tio in Psal mum 49, 11, n. 18 (PL 36,577; CCL 38,589).



2.c Od po wiedź. Na to od po wia da my, że po zna nie Bo ga jest za iste je go
isto tą, a je go obec ność, w któ rej jest wszyst ko, jest je go po zna niem; a jed -
nak nie wszyst ko, co jest w je go obec no ści lub po zna niu, na le ży mó wić, że
jest w je go isto cie. Gdy by się bo wiem to mó wi ło, my śla no by, że są tej samej
z nim isto ty. W Bo gu bo wiem mó wi się, że jest przez isto tę, co jest isto tą
Bo żą, czym jest Bóg. Ma więc Bóg u sie bie, w swej obec no ści, cze go nie ma
w swo jej na tu rze. – Stąd Au gu styn, De ver bis Apo sto li, tak mó wi:900 „Wybrał
nas przed za ło że niem świa ta:901 Kto zdo ła to wy ja śnić? Wy bie ra ni są, któ -
rych nie ma, a nie my li się kto wy bie ra, ani nie wy bie ra na pró żno. Wy bie ra
jed nak i ma wy bra nych, któ rych ma stwo rzyć do wy bra nia; któ rych ma u sie -
bie, nie w swo jej na tu rze, lecz w swej obec no ści.” Jesz cze nie by ło, któ rym
obie cy wa no, lecz i sa mi by li obie ca ni, któ rym obie cy wa no. – Oto tu otwar -
cie mó wi, że Bóg ma u sie bie wy bra nych przed świa tem, nie w na tu rze swo -
jej, lecz w obec no ści; cho ciaż jed nak je go obec ność nie jest czymś in nym
niż na tu ra, po nie waż je go obec ność jest je go po zna niem. Mo żna jed nak od -
nieść do wy bra nych, gdy mó wi „w na tu rze swej”, to zna czy „ich”. Ich przecież
miał od wiecz no ści u sie bie, nie w na tu rze „swej” czy li w „ich”, bo jesz cze
nie ist nie li, lecz w swej obec no ści, po nie waż tak ich znał, jak by by li.

Roz dział 2d (160).

1. Czy na le ży mó wić, że zło jest w Bo gu, jak jest wszel kie do bro, skoro
jed no i dru gie jest w je go po zna niu i obec no ści: wszyst ko bo wiem po -
zna je. Po po wy ższych py ta się: sko ro się mó wi, że wszyst ko jest w Bo gu nie
przez isto tę na tu ry, lecz przez po zna nie wie dzy, i Bóg zna dobro i zło, czy należy
zgo dzić się po pro stu, że zło jest w Bo gu, czy że jest w Bo gu przez po znanie. –
Zna bo wiem Bóg i znał za wsze wszyst ko, tak dobro jak zło, na wet za nim za ist -
nia ły, i prze wi dział od wiecz no ści, że one bę dą. Dla te go, sko ro po wie dzie li śmy,
że wszel kie do bro jest w Bo gu z po wo du obec no ści po zna nia, na tej sa mej
[260] za sa dzie wy da je się, że na leży mó wić, że wszel kie zło jest w nim, po nie -
waż za wsze je znał i przez po zna nie by ło mu obec ne. Prze wi dział bowiem Bóg
od wiecz no ści, że nie któ rzy bę dą źli i ich złość, jak rze cze Au gu styn,902 prze -
wi dział, lecz nie przy go tował. Sko ro więc zna grze chy wszyst kich, czy trzeba
my śleć, że za war te są w tym ogól nym po wie dze niu, któ rym Apo sto ł903 rze cze,
iż wszyst ko jest w Bo gu? Z nie go, mó wi, i prze zeń i w nim jest wszyst ko.
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c Sło wa Au gu sty na już w Glos sa na Rz 4,17 (PL 191,1375 D – 1376 A). gdzie jed nak, ta kże
w ko dek sach, są czer wo ną bar wą, jak w ka za niu De ver bis Do mi ni.

900 Ka za nie 26, roz dział 4, n. 4 (PL 38,173; CCL 41,351), gdzie zaś czy ta się: „Wy brał nas...
lecz w prze wi dze niu swo im”.

901 Ef 1,4.
d Zo bacz: Sum ma sen ten tia rum, I,4 (PL 171,1074 B; 170,48 C), gdzie za gad nie nie się

po ja wia; oraz Lom bard, Glos sa na Rz 8,29 (PL 191,1450 A).
902 De pra ede sti na tio ne sanc to rum, roz dział 10, n. 19 (PL 44,975); Hy po gno sti con, VI,

roz dział 6, n. 8 (wśród dzieł Au gu sty na, PL 45,1661-1662).
903 Rz 11,36.



2. Co ro zu mie się, że jest w Bo gu. Lecz kto, je śli nie obłą ka ny, po wie -
dział by, że zło jest w Bo gu? To bo wiem ro zu mie się, że jest w Bo gu, co jest
z nie go i przez nie go; to zaś z nie go i przez nie go jest, cze go jest spraw cą.
Lecz spraw cą jest tyl ko do bra; więc z nie go lub przez nie go jest tyl ko dobro;
tak więc rów nież w nim jest tyl ko do bro.

3. Że nie cał kiem tak sa mo po zna je Bóg zło jak do bro, po nie waż
zło tyl ko przez wie dzę, do bro zaś ta kże przez po chwa łę i upodo ba -
nie. A więc zła nie ma w Bo gu, bo cho ciaż je po zna je, jed nak nie cał kiem
tak sa mo po zna je jak do bro. Zło po zna je jak by z da la, jak mó wi Pro rok:904

I wy so kich z da le ka po zna je, to jest py chę. A gdzie in dziej, mó wiąc do
Boga, po wia da o złych:905 Ze skry tych rze czy two ich na peł nio ny jest brzuch
ich. Wy kła da jąc to Au gu styn mó wi:906 „Ukry te grze chy two je, któ re cho wa -
ne są przed świa tłem praw dy two jej.” Lecz w ja ki spo sób grze chy cho wa ne
są przed świa tłem praw dy Bo żej, sko ro są zna ne przez Bo ga? Gdy by bo -
wiem nie znał, jak by je są dził i złych za nie po tę piał? Gdzie in dziej Pro rok
mó wi:907 Bo ani od wscho du, ani od za cho du nie brak go. Wy kła da jąc to
Ka sjo dor po wia da:908 „Ani do brym, ani złym Bóg nie jest nie obec ny, lecz
wszyst kim jest obec ny i zna.”

4. Po zna je więc Bóg i do bro i zło przez wie dzę; lecz do bro po zna je także
przez po chwa łę, przez upodo ba nie, zła zaś nie. Stąd Ka sjo dor mó wi o Psal -
mie:909 „Grze chy ukry te są dla Bo ga, po nie waż nie zna, to jest nie po chwala.”
I w tym zna cze niu Au gu styn po wie dział, że są one ukry te przed świa tłem
Bo ga. On też w księ dze Ad [261] He lvi dium do wo dzi,910 że po zna nie Boga
trze ba brać na ró żne spo so by, mó wiąc: „Je że li od no sisz do wie dzy, Bóg zna
tych lub to, a jed nak na są dzie po wie nie któ rym:911 Nie znam was; lecz 
w tym wy ra że niu za war te jest ich od rzu ce nie. – Oto mó wi się o Bo gu, że nie
zna te go, cze go nie po chwa la, co mu się nie po do ba. Wi dać więc, że praw -
dzi we jest to, co po wie dzie li śmy, mia no wi cie że Bóg po zna je do bro ta kim
spo so bem, ja kim nie po zna je zła. Jed na ko wo mia no wi cie po zna je obo je
co do zna jo mo ści, lecz do bro po zna je rów nież po chwa łą i upodo ba niem.

5. Tu od sła nia, dla cze go mó wi się, że tyl ko do bro jest w Bo gu, a nie
zło. I stąd jest, że mó wi się, iż w Bo gu jest tyl ko do bro, a nie zło, oraz to
bli sko, tam to da le ko. Bo cho ciaż mó wi się, że coś jest w Bo gu przez obec -
ność w po zna wa niu, a Bóg po zna je do bro i zło, zła jed nak nie po zna je, jak
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904 Ps 137,6.
905 Ps 16,14.
906 Enar ra tio in Psal mum 16, n. 13 (PL 36,147; CCL 38,94).
907 Ps 74,4.
908 In Psal te rium, o tym uryw ku (PL 70,538 B -C; CCL 98,688); zo bacz Glos sa Lom bar da

o tym uryw ku (PL 191,701 C).
909 In Psal mum 16,16 (PL 70,122 A; CCL 97,149); zo bacz Glos sa Mi strza na ten ury wek:

„Po nie waż o ukry tych two ich, to jest nie czy sto ściach, któ rych za iste Bóg nie zna, to zna czy
za ka zu je” (PL 191,183 D – 184 A).

910 To zna czy Epi sto la 169 (Ad Evo dium), roz dział 1, n. 2 (PL 33,743; CSEL 44,613).
911 Mt 7,23; oraz Łk 13,27.



tyl ko przez zna jo mość, do bro zaś nie tyl ko przez wie dzę, lecz ta kże przez
po chwa łę i upodo ba nie. I z po wo du ta kie go po zna nia mó wi się, że coś jest
w Bo gu, mia no wi cie iż tak je zna, że za ra zem po chwa la i po do ba się, to
jest tak zna, iż jest ich spraw cą.

Roz dział 3e (161).

Że tym sa mym jest, iż wszyst ko jest z Bo ga i przez nie go i w nim.
Dla te go, je że li pil nie spoj rzy my, tym sa mym wy da je się, że wszyst ko jest 
z Bo ga, i przez Bo ga i w Bo gu. Stąd Am bro ży w II księ dze De Spi ri tu Sanc -
to:912 „Tych tro je:913 Z nie go, i prze zeń i w nim jest wszyst ko, jest tym sa -
mym, po wie dzie li śmy wy żej. Gdy mó wi, że wszyst ko jest przez nie go, czy
za prze czył, że wszyst ko jest w nim? Tę sa mą moc ma wszyst ko to, mia no -
wi cie w nim i z nim i przez nie go, i jed no w nich i po dob ne poj mu je się,
nie prze ciw ne.” Oto masz, że w tym sa mym ro zu mie niu Pi smo mó wi, że
wszyst ko jest w nim i przez nie go i z nie go lub z nim. – Sko ro więc w tym
sa mym zna cze niu mó wi się, że wszyst ko jest z Bo ga, lub przez nie go: nie
tyl ko po nie waż zna, lecz ta kże po nie waż jest ich spraw cą, wy ni ka, że w tym
sa mym ro zu mie niu mó wi się, że są one w Bo gu, mia no wi cie [262] po nieważ
zna i jest ich spraw cą. Mó wi się,914 że w nim ży je my, i ru sza my się i je ste -
śmy, po nie waż dzię ki je mu, spraw cy, je ste śmy i ru sza my się i ży je my. Skoro
więc nie jest spraw cą, jak tyl ko do bra, słusz nie mó wi się, że sa mo tyl ko dobro
jest w nim, tak jak z nie go, lub przez nie go. – Cho ciaż więc w je go po zna -
niu lub obec no ści jest wszyst ko, mia no wi cie do bro i zło, mó wi się jed nak,
że w nim jest tyl ko do bro, któ re go jest spraw cą. Stąd Au gu styn w księ dze
De na tu ra bo ni po wia da:915 „Gdy sły szy my, że z Bo ga i przez nie go i w nim
jest wszyst ko, wszyst kie za iste na tu ry po win ni śmy poj mo wać i wszyst ko, co
na tu ral nie ist nie je. Bo nie z nie go są grze chy, któ re na tu ry nie za cho wu ją,
lecz psu ją, któ re ro dzą się z wo li grze szą cych.” Tu otwar cie mó wi, że w tej
po wszech no ści mó wie nia, mie ści się tyl ko do bro.

Roz dział 4 (162).

Że wszyst ko z Oj ca i przez Oj ca jest i w Oj cu: i tak o Sy nu i Du chu
Świę tym na le ży mó wić, cho ciaż z po wo du osób jest ró żni ca. Prócz tego
wie dzieć na le ży, że cho ciaż wska za na jest tam ró żni ca osób, gdy mówi się:
z nie go, przez nie go, w nim, wszyst ko jed nak z Oj ca i przez Oj ca i w Oj cu
jest: po dob nie o Sy nu i Du chu Świę tym przy jąć na le ży. Stąd Au gu styn w księ -
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e Roz dzia ły 3-5. Zo bacz Glos sa na Rz 11,36 (PL 176,1493), gdzie przy to czo ne są te same
trzy po wa gi Au gu sty na oraz sło wa wpro wa dza ją ce roz dział 5.

912 Ra czej księ ga III, roz dział 11, n. 84 (PL 16[1845]796 B -C; CSEL 79,185).
913 Rz 11,36.
914 Dz  17,28.
915 Roz dział 28 (PL 42,560; CSEL 25,868).



dze De Tri ni ta te rze cze:916 „Nie w po mie sza niu brać na le ży to, co mó wi
Apo stoł:917 Z nie go, i prze zeń i w nim jest wszyst ko”: „z nie go mó wiąc 
z po wo du Oj ca,918 prze zeń z po wo du Sy na, w nim z po wo du Du cha Świę -
te go.” Czuj nie zaś zwa żaj, byś po nie waż rzekł z nie go, chcąc ro zu mieć Ojca,
nie poj mo wał, że wszyst ko tak jest z Oj ca, byś prze czył, że wszyst ko jest 
ze Sy na lub z Du cha Świę te go. Sko ro słusz nie mo żna po wie dzieć, że z Ojca
i przez Oj ca i w Oj cu jest wszyst ko, po dob nie i o Sy nu oraz o Du chu Świętym
my śleć na le ży.

Roz dział 5 (163).

1. Że nie wszyst ko, co z Bo ga jest, ta kże od nie go jest, lecz na od -
wrót. To rów nież trze ba tu do łą czyć, że nie wszyst ko, co mó wi się że jest
z Bo ga, trze ba mó wić, że jest ta kże od Bo ga. Po nie waż jak mó wi Au gu styn
[263] w księ dze De na tu ra bo ni,919 „nie zu peł nie to sa mo ozna cza z nie go
co od nie go. Co bo wiem od nie go jest, mo że być zwa ne z nie go, lecz nie
wszystko, co z niego, może być zwane od niego, po nie waż nie jest od je go
sub stan cji. Z nie go bo wiem jest nie bo i zie mia, po nie waż on je uczy nił, nie
zaś od nie go, po nie waż nie jest od je go sub stan cji. Tak jak ja kiś czło wiek
je że li zro dzi sy na i zbu du je dom: syn jest z nie go, z nie go też jest dom; lecz
syn od nie go, dom zaś od zie mi i drew na”, nie z nie go. 

2. Zbie ra ra zem, co zo sta ło po wie dzia ne. W po wy ższym jaw ne jest,
że w Bo żym po zna niu czy li obec no ści jest wszyst ko, mia no wi cie do bro i zło,
lecz nie wszel kim spo so bem jest tam zło, któ rym do bro; i że w Bogu jest tylko
do bro, jako z nie go i przez nie go, a nie zło, i w ja kim zna czeniu to na le ży
brać, zo sta ło za zna czo ne; oraz nie mó wi się ści śle że jest od niego to, co jest
in ne od nie go, z nie go zaś mó wi się, że jest wszyst ko, cze go on jest sprawcą.

DYS TYNK CJA XXXVIIf

Roz dział 1g (164).

1. Ja ki mi spo so ba mi mó wi się, że Bóg jest w rze czach. A po nie waż
czę ścio wo wy ka za no, w ja ki spo sób mó wi się, że wszyst ko jest w Bo gu,
wyda je się, że na le ży tu do dać, ja ki mi spo so ba mi mó wi się, iż Bóg jest 
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916 Księ ga VI, roz dział 10, n. 12 (PL 42,932; CCL 50,243).
917 Rz 11,36.
918 Jak szczę śli wie kie ru je nas ru bry ka w Glos sa na Rz 11,36 (x kar ta 58a; PL 191,1493

D), a nie ko dek sy Sen ten cji, sło wa są Au gu sty na, Con tra Ma xi mi num, II, roz dział 23, n. 5
(PL 42,800).

919 Roz dział 27 (PL 42, 560; CSEL 25,868).
f Zo bacz: L. Ott, Unter su chun gen zur the olo gi schen Brie fli te ra tur..., 188-213, a bli żej

o Lom bar dzie 208nn; te goż: Die Tri nitätsleh re der Sum ma sen ten tia rum..., w Di vus Thomas
(Fr.) 21(1943)172nn.

g Czę ścio we źró dło: Hu go, De sa cra men tis, I,3,17 (PL 176,223 B); do n. 4 zo bacz: Lom -
bard, Glos sa na 1 Kor 12,7 (PL 191,1652 C), gdzie sło wa Au gu sty na do Dar da na. Zo bacz także:
Sum ma sen ten tia rum, I,4 (PL 171,1075 C; 176,49 C -D); o któ rej ta kże ni żej.



w rze czach; je że li jed nak ludz ki umysł cho ciaż po czę ści zdo ła god nie
myśleć, lub ję zyk star czy mó wić.

2. Że Bóg w ka żdej rze czy jest swo ją isto tą, mo cą, obec no ścią, 
i w świę tych przez ła skę, a w Chry stu sie czło wie ku przez zjed no cze -
nie. Na le ży więc wie dzieć, że Bóg nie zmien nie za wsze ist nie jąc w so bie,
obec no ścio wo, po tę go wo, isto to wo jest w ka żdej na tu rze, czy li isto cie bez
ogra ni cze nia sie bie, i w ka żdym miej scu bez opi sa nia, i w ka żdym cza sie
bez zmien no ści. A prócz te go w świę tych du chach i du szach jest wy bit niej,
mia no wi cie przez [264] ła skę za miesz ku jąc; a w czło wie ku Chry stu sie naj -
wy bit niej, jak mó wi Apo stoł:920 W nim miesz ka ca ła zu peł ność Bó stwa
ciele śnie. W nim bo wiem Bóg za miesz kał nie przez ła skę przy spo so bie nia,
lecz przez ła skę zjed no cze nia.

3. Po wa ga mi po twier dza, że tak jest. By zaś te mu ja cyś nie ośmie li li
się za rzu cać błę du, po nie waż prze kra cza po jem ność ludz kie go ro zu mie -
nia, wy da je mi się, że trze ba po twier dzić po wa ga mi Świę tych. Świę ty Grze -
gorz o Pie śni nad Pie śnia mi po wia da:921 „Cho ciaż Bóg zwy kłym spo so bem
jest we wszyst kich rze czach obec no ścią, mo cą, sub stan cją, jed nak mó wi
się, że zażyłym spo so bem jest przez ła skę w tych, któ rzy prze dziw ność dzieł
Bo ga by strzej i wier niej roz wa ża ją.”

4. O tym sa mym Au gu styn rze cze do Dar da na w księ dze De pra esen tia
Dei:922 „Po nie waż Bóg jest na tu rą bez cie le sną i nie zmien nie ży wą, wiecz ną
sta ło ścią w so bie po zo sta ją cą, ca ły jest obec ny wszyst kim rze czom i ca ły
każdej z osob na; lecz w któ rych za miesz ku je, ma ją go dla swej ró żnej po -
jem no ści jed ni bar dziej, in ni mniej, któ rych sam so bie ja ko umi ło wa ną
świą ty nię ła ską swej do bro ci bu du je.” Rów nież Hi la ry w VIII księ dze De Tri -
ni ta te jak naj bar dziej otwar cie uczy,923 że Bóg jest wszę dzie: „Bóg, mó wi,
nie zmie rzo nej mo cy, ży wa po tę ga, któ ra za wsze jest i któ rej ni gdy nie
zbrak nie, sie bie ca łe go przez swo je dzie ła po ka zu je, by tam gdzie są je go
dzie ła, poj mo wa no że jest on sam. Jed nak nie cie le snym spo so bem, gdy
gdzieś jest, by uwa ża no, że nie jest wszę dzie, po nie waż we wszyst kim być
nie prze sta je.”

5. Ta kże Am bro ży w księ dze pierw szej De Spi ri tu Sanc to,924 do wo dzi,
że Duch Świę ty nie jest stwo rze niem, po nie waż wszę dzie jest, co jest wła -
sno ścią Bó stwa, tak mó wiąc: „Po nie waż wszel kie stwo rze nie opi sa ne jest
pew ny mi gra ni ca mi swo jej na tu ry, ja kim spo so bem ktoś ośmie lił by się nazwać
stwo rze niem Du cha Świę te go, któ ry nie ma mo cy okre ślo nej i ogra ni czonej,
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920 Kol 2,9.
921 Ra czej Glos sa or di na ria do Pnp 5,17: Gdzie po szedł mi ły twój (u Mi ko ła ja z Li ry,

III,363a); wśród sen ten cji szko ły An zel ma z La on, no 286; u O. Lot tin, Psy cho lo gie et mo ra -
le aux XIIe et XIIIe siècles, V: L’Éco le d’An sel me de La on et de Gu il lau me de Cham pe aux,
Gem blo ux 1959,232.

922 Epi sto la 187, roz dział 6, n. 19 (PL 33,839; CSEL 57,98).
923 Nu mer 24 (PL 10,253 B – 254 A); zo bacz wy żej Dys tynk cja 34, roz dział 1, n. 8.
924 Roz dział 7, n. 81 (PL 16[1845]723 D – 724 A; CSEL 79,48n).



któ ry i we wszyst kim i wszę dzie za wsze jest? Co za iste wła sne jest Bó stwu
i Władz twu. – Te nże ta mże:925 „Do Pa na na le ży wszyst ko wy peł niać, któ ry
rze cze:926 Nie bo i zie mię ja wy peł niam. Je że li Pan jest tym, kto nie bo wy -
peł nia i zie mię, któż więc mo że uznać Du cha Świę te go za pa no - [265]
wania i mo cy Bo żej po zba wio ne go, te go któ ry świat wy peł nił,927 a co wię -
cej, wy peł nił Je zu sa,928 od ku pi cie la ca łe go świa ta?” Z tych i wie lu in nych
po wag otwar cie uka zu je się, że Bóg wszę dzie i we wszel kim stwo rze niu,
jest isto to wo, obec no ścio wo i po tę go wo.

Roz dział 2 (165).

1.h Że w świę tych nie tyl ko jest, lecz ta kże miesz ka, ten któ ry nie
wszę dzie miesz ka, gdzie jest. W świę tych zaś ta kże miesz ka, w któ rych
jest przez ła skę. Bo nie wszę dzie gdzie jest, tam miesz ka; gdzie zaś miesz -
ka, tam jest. Miesz ka w sa mych do brych, któ rzy są je go świą ty nią i je go sto -
li cą. – Stąd przez Iza ja sza mó wi Pan:929 „Nie bo sto li cą mo ją, a zie mia
pod nó żkiem nóg mo ich: po nie waż w wy bra nych, któ rzy są nie bem, Bóg
miesz ka i kró lu je, któ rzy po bo żni po słusz ni są je go wo li; złych zaś, któ rzy
są zie mią, dep cze su ro wo ścią są du. Stąd też w księ dze Mą dro ści po wie -
dzia ne jest,930 du sza spra wie dli we go sto li cą mą dro ści, po nie waż w spra wie -
dli wych oso bli wiej jest niż w in nych rze czach, we wszyst kich nich jed nak
jest ca ły.

2.i W ja ki spo sób du sza, jak mó wi Au gu styn w li ście do Hie ro ni ma De
ori gi ne ani mae,931 „po wszyst kich cząst kach cia ła jest jed no cze śnie ca ła,
nie mniej sza w mniej szych, ani w więk szych nie jest więk sza, lecz jed nak
dzia ła w jed nych moc niej, w in nych sła biej, cho ciaż jest isto to wo we wszyst -
kich cząst kach cia ła.” Tak i Bóg, cho ciaż jest we wszyst kich isto to wo i ca ły,
w tych jed nak mó wi się, że jest peł niej, któ rych za miesz ku je, to jest, w któ -
rych tak jest, że czy ni ich swo ją świą ty nią. – I ta cy czę ścio wo już są z nim,
lecz w nie bie do sko na le; źli zaś, cho ciaż są tam gdzie on sam jest, któ re go
ni gdzie nie bra ku je, nie są jed nak z nim. Stąd Au gu styn Su per Io an nem:932
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925 Ta mże, n. 86 (PL 16,725 A; CSEL 79,51).
926 Jr 23,24.
927 Zo bacz Mdr 1,7: Duch Pań ski wy peł nia  zie mię.
928 Zo bacz Łk 4,1: A Je zus pe łen Du cha Świę te go.
h Zo bacz: Glos sa, na Kol 2,9 (PL 192,272 C), z Au gu sty na, Epi sto la 187 (ad Dar danum),

roz dział 5, n. 16 (PL 33,837; CSEL 57,93n).
929 Iz 66,1; zo bacz Glos sa or di na ria do te go uryw ka, (u Mi ko ła ja z Li ry, IV,106b).
930 Zo bacz Mdr 7,27; 9,10; 10,16; lecz wszę dzie le d wie co do zna cze nia.
i Sło wa Au gu sty na do Hie ro ni ma znaj du ją się w Sum ma sen ten tia rum, I,4 (PL 171,

1075 D; 176,49 D – 50 A). lecz wnio sek stąd wy snu ty jest Mi strza. Zo bacz L. Ott, Die
Trinitätslehre... w Di vus Tho mas (Fr.) 21(1943)183n.

931 Epi sto la 166, roz dział 2, n. 4 (PL 33,722; CSEL 44,551).
932 Trak tat 111, nn. 2-3 (PL 35,1927; CCL 36,630); lecz do słow nie z Glos sa or di na ria

do J 17,24 (u Mi ko ła ja z Li ry V,235c).



„Nie dość by ło po wie dzieć:933 Gdzie ja je stem i ci [266] by li, lecz do dał 
ze mną, po nie waż i nędz ni mo gą być, gdzie i on jest, któ re go ni gdzie nie
brak, lecz [sa mi] bło go sła wie ni z nim, po nie waż nie są bło go sła wie ni, jak
tyl ko z nie go.” Z nim są, któ rzy nim się roz ko szu ją, wi dzą go ta kie go, ja ki jest;
źli zaś z nim jak w świe tle, nie są ze świa tłem. I do brzy nie tak obec nie są 
z nim, by go wi dzie li przez ogląd, cho ciaż ja kimś spo so bem są z nim przez
wia rę.

3. Je że li chcesz po jąć ja kim spo so bem miesz ka, szu kaj po wy ższego
o Du chu Świę tym. Ja kim zaś spo so bem Bóg miesz ka w do brych, z te go
zdo łasz tro chę po jąć, co wy żej zo sta ło po wie dzia ne,934 gdy by ła mo wa o cza -
so wym po cho dze niu Du cha Świę te go; gdzie, cho ciaż po czę ści jest wy ło -
żo ne – po czę ści bo wiem po zna je my i po czę ści pro ro ku je my 935 – w ja ki
spo sób Duch miesz ka w nas, któ ry za miesz ku je nie bez Oj ca i Sy na.

Roz dział 3k (166).

1. Gdzie był, al bo gdzie miesz kał Bóg, za nim by ło stwo rze nie. Je -
że li zaś py tasz, gdzie miesz kał Bóg za nim by li świę ci, mó wi my, że miesz kał
w so bie. Stąd Au gu styn, Con tra Ma xi mi num:936 „W świą ty ni swo jej, po wia -
da, miesz ka Bóg,” czy li w świę tych. „któ rzy są 937 świą ty nią Bo ga obec nie
zgod nie z wia rą po stę pu ją cy, a świą ty nią Bo ga bę dą ta kże kie dyś zgod nie 
z oglą dem, jak też obec nie świą ty nią Bo ga są Anio ło wie. Lecz po wie ktoś:
Za nim Bóg uczy nił nie bo i zie mię, za nim uczy nił świę tych, gdzie miesz kał?
Bóg miesz kał w so bie: u cie bie miesz ka i u sie bie jest. Nie tak więc świę ci
są do mem Bo ga, że by po je go za bra niu Bóg zgi nął; co wię cej Bóg tak miesz -
ka w świę tych, że zgi ną je śli by on od szedł.”

2. Wie le tu krót ko uczy, co po twier dza po wy ższe. Na le ży ta kże wie -
dzieć że, jak mó wi Au gu styn w księ dze Ad Dar da num,938 „nie mo żna po -
wie dzieć, chy ba bar dzo głu pio, że Duch Świę ty nie ma miej sca w na szym
cie le, [267] po nie waż ca łe wy peł ni ła na sza du sza. Jesz cze na wet głu piej,
że cia sno ta prze szka dza gdzieś Trój cy, by Oj ciec i Syn i Duch Świę ty nie
mo gli gdzieś być ra zem. Lecz to jest wie le bar dziej dziw ne, że cho ciaż Bóg
wszę dzie jest ca ły, jed nak nie we wszyst kich miesz ka. Któż na dal ośmie li
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933 J 17,14.
934 Dys tynk cja 14.
935 1 Kor 13,9.
k Za gad nie nie wy pły wa z nie co ni żej przy to czo nych słów Au gu sty na. Nu me ry 1-3 zawar te

są już do słow nie w Glos sa na 1 Kor 3,16 (PL 191,1562 B -D), gdzie (ta kże w ko dek sach x
oraz z) do słów Au gu sty na Con tra Ma xi mi num do łą czo na jest bez no wej ru bry ki po wa ga
Enar ra tio nes in Psal mos. Zo bacz ta kże  Sum ma sen ten tia rum, I,4 (PL 171,1075 C; 176,49
C -D).

936 Księ ga II, roz dział 21, n. 1 (PL 42,791).
937 Au gu styn, Enar ra tio in Psal mum 122, 1, n. 4 (PL 37,1632; CCL 40,1817).
938 Epi sto la 187, roz dzia ły 4-5, nn. 15-16 (PL 33,837n; CSEL 57,93n).



się są dzić, chy ba że cał kiem nie zna nie roz łącz no ści Trój cy, iż w kimś może
miesz kać Oj ciec al bo Syn, w któ rym nie miesz ka Duch Świę ty; al bo w kimś
Duch Świę ty, w któ rym nie miesz ka Oj ciec i Syn?  Trze ba więc wy znać, że
Bóg jest wszę dzie przez obec ność Bó stwa, lecz nie wszę dzie przez ła skę za -
miesz ka nia. Z po wo du bo wiem te go miesz ka nia nie mó wi my Oj cze nasz,
któ ryś jest wszę dzie, cho ciaż i to jest praw dą, lecz któ ryś jest w nie bie,” 939

to zna czy w świę tych, w któ rych jest ja kimś wznio ślej szym spo so bem.
3. Że Bóg jest miesz kań cem nie któ rych, jesz cze nie zna ją cych Boga,

a nie jest miesz kań cem nie któ rych zna ją cych. „To ta kże jest dziw ne,
że jak mó wi Au gu styn w ty mże dzie le,940 Bóg jest miesz kań cem nie któ rych
jesz cze nie zna ją cych Bo ga, a nie któ rych zna ją cych Bo ga nie. Ci bo wiem nie
na le żą do świą ty ni Bo ga, któ rzy zna jąc Bo ga nie wiel bią go ja ko Bo ga.941

Do świą ty ni Bo ga na le żą ma lucz cy, uświę ce ni sa kra men tem Chry stu sa i obda-
rze ni Du chem Świę tym, któ rzy jesz cze nie mo gą Bo ga po znać. Prze to kogo
tam ci mo gli po znać a nie mieć, ci mo gli mieć za nim po zna li. Naj szczę śliwsi
zaś są ci, dla któ rych tym sa mym jest Bo ga mieć, co znać.” Tu Au gu styn
otwie ra do pew ne go stop nia w ja ki spo sób Bóg miesz ka w kimś, to zna czy
jest po sia da ny, gdy mia no wi cie tak jest w kimś, że przez nie go jest po zna -
wa ny i mi ło wa ny.

4.l Ja kim spo so bem Bóg ca ły jest wszę dzie, nie mo że być przez
umysł ludz ki po ję te. Z po wy ższe go wy ni ka, że Bóg jest wszę dzie ca ły i przez
isto tę, a w świę tych miesz ka przez ła skę. A po nie waż wy żej,942 cho ciaż skąpo,
wy ka za ne zo sta ło w ja kim zna cze niu mó wi się, że miesz ka w nie któ rych,
za sa da po rząd ku do ma ga ła by się, by ta kże to wska zać, ja kim spo so bem
wszę dzie jest przez isto tę i ca ły, gdy by wznio słość i nie zmier ność te go roz -
wa ża nia nie prze kra cza ła cał ko wi cie poj mo wa nia ludz kie go umy słu. Jak bo -
wiem mó wi Zło to usty, Su per epi sto lam ad He bra eos,943 „jak wie le o Bogu
poj mu je my, cze go wy po wie dzieć w ca ło ści nie zdo ła my, tak wie le mó wimy,
cze go nie je ste śmy zdol ni po jąć. Na przy kład, że Bóg jest wszę dzie, wie my
i mó wi my, ja kim spo so bem [268] zaś jest wszę dzie, umy słem nie poj mujemy.
Rów nież wie my, że jest ja kaś bez cie le sna moc, któ ra jest przy czy ną wszel -
kie go do bra, ja kim zaś spo so bem, lub czym ona jest, cał kiem nie wie my.”

5. Po gląd nie któ rych, ośmie la ją cych się wy ka zać, ja kim spo so bem
Bóg wszę dzie jest przez isto tę, po tę gę i obec ność. Nie któ rzy jed nak,944

ośmie la jąc się umy słem swo im mie rzyć nie zmier ne, prze ka za li, że tak trzeba
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939 Zo bacz Mt 6,9.
940 Roz dział 6, n. 21 (PL 33,840; CCL 57,99n).
941 Zo bacz Rz 1,21: Gdyż po znaw szy Bo ga, nie od da li mu ja ko Bo gu chwa ły.
l Sło wa Zło to uste go już w Glos sa na Hbr 1,3 (PL 192,403 A).
942 Mia no wi cie w roz dzia le 2.
943 Ho mi lia 2, n. 1 (PG 63,19); zo bacz Hbr 1,3.
944 To jest Piotr Abe lard, The olo gia Scho la rium, III, roz dział 6 (PL 178,1105 A 1106 A);

zo bacz: L. Ott, Die Tri nitätsleh re der Sum ma sen ten tia rum, w Di vus Tho mas (Fr.) 21(1943)
172n.



to poj mo wać. Mó wi się, że Bóg wszę dzie jest przez isto tę, nie że isto ta Boża
wła ści wie jest w ka żdym miej scu i w ka żdym stwo rze niu, lecz że ka żda na -
tu ra i wszyst ko, co na tu ral nie jest, w ja kim kol wiek jest miej scu, przez niego
ma ist nie nie, i ka żde miej sce, w któ rym ono jest. – Ci sa mi ta kże mó wią, że
dla te go mó wi się, iż Bóg jest wszę dzie przez obec ność lub przez po tę gę,
po nie waż wszyst kie miej sca są mu obec ne i co w nich jest, oraz nie prze -
sta je cze goś w nich dzia łać. Bo i sa me miej sca i co kol wiek w nich jest, jeżeli
on nie za cho wa, trwać nie mo gą. W nich więc mó wi się, że Bóg obec ny jest
przez sub stan cję, jak mó wią, po nie waż przez po tę gę wła snej sub stan cji
swo jej spra wia, że ta kże miej sca są i wszyst ko, co w nich jest. – Lecz chociaż
to jest praw da, co twier dzą, aby wy ja śnić poj mo wa nie po wy ższych, w tych
jed nak sło wach, któ ry mi mó wi się, że Bóg wszę dzie jest przez istotę, na leży
wie rzyć, iż wię cej się za wie ra, cze go ży wy czło wiek po jąć nie zdo ła.

Roz dział 4 (167).

1.m Że cho ciaż Bóg obec ny jest we wszyst kich rze czach, jed nak
bru da mi rze czy się nie pla mi. Zwy kli ta kże oni py tać, ja kim spo so bem
sub stan cjal nie jest we wszyst kich rze czach, a pla ma mi bru dów cie le snych
nie jest do tknię ty. – To jest tak śmiesz ne, że nie jest god ne od po wie dzi,
sko ro ta kże stwo rzo ny duch bru da mi cia ła, na wet trę do wa te go lub jak kol -
wiek za nie czysz czo ne go, spla mio ny być nie mo że. – Przez po do bień stwa
i mniej do wo dzi. – Słoń ce te ż945 bez spla mie nia sie bie roz le wa swe pro -
mie nie na miej sca i cia ła, [269] nie tyl ko czy ste, lecz ta kże nie czy ste i cuch -
ną ce bru da mi, któ rych do tknię ciem lu dzie i nie któ re in ne rze czy się pla mią;
pro mie nie zaś sło necz ne do ty ka jąc ich są nie ska la ne i nie spla mio ne. Nie
na le ży się więc dzi wić, je że li isto ta Bo ża, cał ko wi cie pro sta i nie zmien na,
wy peł nia wszyst kie miej sca i we wszyst kich stwo rze niach jest isto to wo, 
a jed nak bru da mi ja kiej kol wiek rze czy nie jest spla mio na lub do tknię ta. 
– Stąd Au gu styn w księ dze De na tu ra bo ni mó wi:946 „Cho ciaż w Bo gu jest
wszyst ko, co stwo rzył, jed nak nie pla mią go ci, któ rzy grze szą; o je go też
mą dro ści, któ ra do się ga od koń ca aż do koń ca moc no,947 po wie dzia ne jest:
do się ga wszę dzie dla swo jej czy sto ści, i nic ska la ne go do niej nie 
wcho dzi.” 948
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m Za gad nie nie od la ne, jak wy ka zu je już L. Ott, Unter su chun gen zur the olo gi schen Brief-
li te ra tur, 209, przy pis 40, oraz Die Tri nitätsleh re der Sum ma sen ten tia rum, w Di vus Thomas
(Fr.) 21(1943)172n, ze słów Hu go na, De sa cra men tis, I,3,17 (PL 176,223 C), Sum ma sen -
ten tia rum, ,4 (PL 171,1074 B -C; 176,48 C), jak rów nież wy ko na nej przez Mi strza pa ra fra zy
słów Au gu sty na De ago ne chri stia no. – Zo bacz: A. Oli var, Sol in ta mi na tus, w Ana lec ta
Sacra Tar ra co nen sia 25(1952)209-220, z do łą czo ną bi blio gra fią.

945 Zo bacz Au gu styn, De ago ne chri stia no, roz dział 18, n. 20 (PL 40,300; CSEL 41,120n).
946 Roz dział 29 (PL 42,560; CSEL 24,869).
947 Mdr 8,1.
948 Mdr 7,24-25.



2.n Au gu styn, De ago ne chri stia no:949 „Nie któ rzy bo ją się te go, co stać się
nie mo że, mia no wi cie by ludz kim cia łem nie spla mi ła się praw da i sub stan cja
Bo ga. A jed nak gło szą, że to wi dzial ne słoń ce roz sie wa swe pro mie nie na
wszyst kie mę ty i bru dy, a za cho wu je je czy ste i nie ska żo ne. Je że li więc czy ste
by ty wi dzial ne, mo gą do tknąć nie czy stych i nie spla mić się, o ile bar dziej nie -
wi dzial na i nie zmien na Praw da.”

3. Po przez nie sto sow ne oka zu je, że Bóg jest wszę dzie. W koń cu
niech po wie dzą, co ra czej są dzą, że o Bo gu na le ży od po wie dzieć: al bo że
ni gdzie nie jest przez isto tę, al bo że jest wszę dzie, lub gdzieś tak, że nie
wszę dzie. Lecz kto ośmie li się po wie dzieć, że isto ta Bo ża ni gdzie nie jest,
al bo że jest gdzieś a nie wszę dzie? Je że li bo wiem tak gdzieś jest, że nie wszę -
dzie, prze to jest umiej sco wio na. Jest więc wszę dzie ca ła, ta któ ra wszyst ko
za wie ra i wszyst ko prze ni ka; któ ra ani dla swej pro sto ty po dzie lić, ani dla
swej czy sto ści spla mić, ani dla swej nie zmier no ści ująć żad nym spo so bem
się nie da. Stąd Au gu styn:950 „Bóg jest wszę dzie, do nie go nie miej sca mi,
lecz dzia ła nia mi się zbli ża my.”

[270] Roz dział 5 (168).

Że Bóg, cho ciaż jest wszę dzie i w ka żdym cza sie, nie jest jed nak
miej sco wy ani opi so wy oraz nie po ru sza się ani w miej scu ani cza sie.
Cho ciaż na tu ra Bo ża praw dzi wie i istot nie jest w ka żdym miej scu i w ka ż-
dym cza sie, jed nak nie po ru sza się przez miej sca i cza sy, i nie jest miej sco -
wa ani cza so wa.951 Nie jest miej sco wa, po nie waż w ogó le nie jest opi sa na
miej scem: gdyż nie tak jest w jed nym miej scu, że nie jest w in nym, ani nie
ma roz mia ru jak cia ło, któ re mu we dług miej sca wy zna cza się po czą tek,
środek i ko niec i przód i tył, pra wą i le wą, wy żej i ni żej, „po nie waż umiesz -
cze niem sie bie 952 two rzy od stęp ota cza ją cych.”
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n Tak Glos sa pseu do Pio tra z Po itiers do te go uryw ka: „O tym ta kże na mar gi ne sie ksiąg
do da na jest in na po wa ga Au gu sty na, ta mia no wi cie: Au gu styn, De ago ne chri stia no: «Nie -
któ rzy bo ją się itd.»”

949 Jak wy żej, przy pis 245.
950 Tak rów nież Sum ma sen ten tia rum, I,4 (PL 171,1074 D; PL 176,48 D); zo bacz: Au gu -

styn, Enar ra tio in Psal mum 34, 14, ka za nie 2, n. 6: „Bo do Bo ga, bra cia, któ ry wszę dzie
jest, a nie jest za war ty w żad nym miej scu, ani nie zbli ża my się przez miej sca, ani od nie go
przez miej sca się nie od da la my. Zbli żać się do nie go, to jest sta wać się mu po dob nym;
odcho dzić od nie go, jest sta wać się mu nie po dob nym” (PL 36,337; CSEL 38,316). Zo bacz też:
De Tri ni ta te, VII, roz dział 6, n. 12 (PL 42,946; CCL 50,266); Enar ra tio in Psal mum 94, 1,
n. 2: „... do bry mi oby cza ja mi zbli ża się do Bo ga” (PL 37,1217; CCL 39,1331): et De do ctrina
chri stia na, I, roz dział 10, n. 10 (PL 34,23; CSEL 80,13; CCL 32,12).

951 Zo bacz  po wa gi Au gu sty na: wy żej, Dys tynk cja 8, roz dział 2, n. 2 oraz ni żej, Dys tynkcja
38, roz dział 6, n. 3.

952 Jak mó wi Abe lard, The olo gia Scho la rium, III (PL 178,1105 B -C).



Roz dział 6 (169).

1.o Ja ki mi spo so ba mi coś na zy wa ne jest miej sco wym lub opi sy wal -
nym. Ty mi mia no wi cie dwo ma spo so ba mi w Pi śmie Świę tym coś zwa ne
jest miej sco wym lub opi sy wal nym, i na od wrót, mia no wi cie: al bo że ma jąc
roz miar dłu go ści, wy so ko ści i sze ro ko ści po wo du je od stęp w miej scu, jak
cia ło; al bo że miej scem jest okre ślo ne i ogra ni czo ne, bo gdy gdzieś jest,
nie wszę dzie się znaj du je; co przy pa da nie tyl ko cia łu, lecz ka żde mu stwo -
rzo ne mu du cho wi.

2.p O du chu stwo rzo nym: że we dług jed ne go spo so bu nie jest ani
miej sco wy ani opi sy wal ny, we dług dru gie go zaś jest; na to miast cia ło
jest cał kiem miej sco we i opi sy wal ne; a Bóg jest cał kiem nie miej sco -
wy i nie opi sy wal ny. Wszel kie więc cia ło ka żdym spo so bem jest miej sco -
we; duch zaś stwo rzo ny w pe wien spo sób jest miej sco wy, a w pe wien
spo sób nie jest miej sco wy. Na zy wa się bo wiem miej sco wy, po nie waż okre -
śle niem miej sca jest ogra ni czo ny, bo gdy gdzieś jest ca ły obec ny, gdzie in -
dziej go nie ma; nie jest zaś tak miej sco wy, by na bie ra jąc roz mia ru, two rzył
od stęp w miej scu.

[271] 3.r Bo ża więc tyl ko isto ta jest zu peł nie nie miej sco wa i nie opi sy -
wal na, któ ra ani nie po ru sza się ja kimś spo so bem w miej scach: mia no wi -
cie ogra ni cze niem okre ślo na lub przy jąw szy roz miar; ani w cza sach, mia no-
wi cie uczu ciem i my ślą. Ty mi bo wiem dwo ma spo so ba mi, mia now cie co
do miej sca i cza su, do ko nu je się zmia na stwo rze nia, któ re da le ko jest od
Stwór cy. – Stąd Au gu styn Su per Ge ne sim mó wi:953 „Bóg wszech mo gą cy,
zawsze ten sam, nie zmien ną wiecz no ścią, wo lą, praw dą, po ru sza przez czas
stwo rze nie du cho we; po ru sza też przez czas i miej sce stwo rze nie cie le sne,
by tym ru chem kie ro wać na tu ra mi, któ re stwo rzył. (Że Bóg jest bar dziej
we wnętrz ny i ze wnętrz ny, star szy i now szy od wszyst kie go.) Gdy więc
czy ni coś ta kie go, nie po win ni śmy my śleć, że je go sub stan cja, któ ra jest
Bogiem, jest zmien na przez cza sy i miej sca, lub po ru szal na przez cza sy 
i miej sca, po nie waż sam jest i we wnętrz niej szy od ka żdej rze czy, bo w nim
jest wszyst ko; i ze wnętrz niej szy od ka żdej rze czy, bo on jest po nad wszyst -
ko; i star szy od wszyst kich, bo sam jest przed wszyst kim; i now szy od
wszyst kie go, bo on sam jest po wszyst kim”, mia no wi cie po po cząt ku wszyst -
kich. – Oto tu otwar cie oka zu je się, że Bóg nie zmie nia się i nie ru sza ani
miej sca mi ani cza sa mi, du cho we zaś stwo rze nie zmie nia się przez czas,
ciele sne zaś przez czas a ta kże miej sce.
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o Prócz Au gu sty na zo bacz Hu go na, De sa cra men tis, I,3,18 (PL 176,224 B).
p Zo bacz Hu go, jak wy żej (224 B -C) oraz Sum ma sen ten tia rum, I, 5 (PL 171,1076 B;

176,50 B -C, skąd ta kże za koń cze nie te go roz dzia łu; zo bacz L. Ott: Die Tri nitätsleh re... 
w Di vus Tho mas (Fr.) 21(1943)173n. 

r Po wa ga Au gu sty na już w Glos sa na Hbr 1,3 (PL 192,406 A).
953 De Ge ne si ad lit te ram, VIII, roz dział 26, n. 48 (PL 34,391n; CSEL 28-1,265).



Roz dział 7s (170).

1. Co to jest zmie niać się we dług cza su. Zmie niać się zaś przez czas,
to jest zmie niać się co do ja ko ści we wnętrz nych i ze wnętrz nych, któ re są
w sa mej rze czy, któ ra się zmie nia, jak gdy do zna je zmia ny ra do ści, bó lu,
wie dzy, za po mnie nia, lub zmia ny po sta ci, czy li ja kiejś ze wnętrz nej ja ko ści.
Ta bo wiem zmia na, któ ra do ko nu je się zgod nie z cza sem, jest zmie nia niem
ja ko ści, któ re do ko nu je się w stwo rze niu cie le snym lub du cho wym i dla te -
go zwie się cza sem.

2. Po gląd nie któ rych, co mó wią, że du chy stwo rzo ne nie po ru sza -
ją się miej scem i nie są miej sco we. Wo kół zmia ny zaś miej sca ob ra ca się
wiel ka roz pra wa wśród ba da czy. Są bo wiem ta cy, któ rzy mó wią, że ża den
duch nie mo że zmie niać ja kimś spo so bem miej sca, chcąc od wszel kie go
du cha po wszech nie usu nąć miej sce. Po - [272] nie waż miej sce ist nie je tylko
zgod nie z roz mia rem i opi sa niem; i mó wią, że tyl ko to jest miej sco we lub
w miej scu, co przyj mu je roz miar i po wo du je od stęp w miej scu. – Mó wią,
że sło wa Au gu sty na prze ma wia ją za ni mi. I po wia da ją, że Au gu styn to
my ślał, przy pi su jąc stwo rze niu du cho we mu je dy nie zmia nę cza su, miej sca
zaś i cza su cie le sne mu.

3. Tu się im od po wia da. Lecz jak wy żej po wie dzie li śmy,954 rzecz dwo -
ja ko na zy wa się miej sco wa lub opi sy wal na, mia no wi cie al bo po nie waż
przyj mu je roz miar i po wo du je od stęp, al bo po nie waż kre sem miej sca jest
ogra ni czo na; tych obo je przy stoi stwo rze niu cie le sne mu, dru gie zaś tyl ko
du cho we mu. Bo jak wy żej po wie dzie li śmy,955 stwo rze nie cie le sne jest tak
miej sco we lub opi sy wal ne, że ogra ni czo ne jest okre śle niem miej sca, 
a przyj mu jąc roz miar po wo du je od stęp. Du cho we zaś za my ka się okre śle -
niem miej sca, gdyż tak gdzieś jest, że nie gdzie in dziej; lecz ani nie przyj -
mu je roz mia ru, ani nie po wo du je od stę pu w miej scu, bo gdy by wie le
du chów tu by ło, nie za tło czy li by miej sca, by mniej spo śród ciał za wie ra ło.
Dla te go Au gu styn przy pi su je zmia nę miej sca cia łu, nie du cho wi, bo chociaż
duch prze cho dzi z miej sca na miej sce, jed nak nie tak, by opi sa ny roz mia -
ra mi, przez umiesz cze nie się po wo do wał od stęp ota cza ją cych, jak cia ło.

Roz dział 8t (171).

Wnio sek z po wy ższych: że du chy stwo rzo ne są miej sco we i w pe -
wien spo sób opi sy wal ne, duch zaś Bo ga cał kiem nie opi sy wal ny.
Duchy więc stwo rzo ne są w miej scu, i prze cho dzą z miej sca na miej sce, 
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s Skąd po wstał sto sow nie uka zu je L. Ott: Die Tri nitätsleh re..., jak wy żej, 174; mia no wicie
z tych sa mych uryw ków Hu go na i Sum ma sen ten tia rum; któ ry mi Mistrz  zwal cza stanowisko
Pio tra Abe lar da i je go zwo len ni ków.

954 Dys tynk cja 37, roz dział 6, n. 1.
955 Dys tynk cja 37, roz dział 6, n. 2.
t Po wa ga Am bro że go wzię ta z Sum ma sen ten tia rum, I,5 (PL 171,1076 C; 176,50 D);

zo bacz: L. Ot to, Die Tri nitätsleh re..., 182n).



i w pe wien spo sób są miej sco we i opi sy wal ne; lecz nie wszyst ki mi ty mi spo -
so ba mi, któ ry mi stwo rze nia cie le sne. Duch zaś nie stwo rzo ny, któ rym jest
Bóg, jest wpraw dzie w miej scu i we wszyst kich miej scach, lecz jest zu peł -
nie nie miej sco wy i nie opi sy wal ny. – Stąd Be da Su per Lu cam mó wi:956 „Gdy
do nas przy cho dzą Anio ło wie, tak ze wnętrz nie speł nia ją po słu gę, że jed -
nak we wnętrz nie sto ją przed Bo giem przez kon tem pla cję; bo cho ciaż Anioł
jest du chem opi sa nym, naj wy ższy jed nak duch, któ rym jest Bóg, jest nie -
opi sa ny, w któ rym Anioł bie gnie, [273] do kąd kol wiek jest po sła ny.” Oto
tu mó wi się, że duch aniel ski jest opi sa ny, duch zaś, któ rym jest Bóg, nie -
opi sa ny. – Gdzie in dziej też Am bro ży, uka zu jąc od stęp mię dzy du chem nie -
stwo rzo nym a du chem stwo rzo nym, rze cze iż Se ra fi ny prze cho dzą z miej sca
na miej sce, tak mó wiąc w księ dze De Tri ni ta te:957 „Iza jasz rzekł:958 I przy -
sła ny zo stał do mnie je den z Se ra fi nów. Wpraw dzie i o Du chu Świę tym
mó wi się, że jest po sła ny,959 lecz Se ra fin do jed ne go, Duch do wszyst kich.
Se ra fin po sy ła ny jest w po słu dze, Duch spra wu je ta jem ni cę. Se ra fin prze -
cho dzi z miej sca na miej sce: nie wy peł nia bo wiem wszyst kie go, lecz sam
jest na peł nio ny przez Du cha.” Tu otwar cie uka zu je się, że Anio ło wie są 
w pe wien spo sób miej sco wi.

Roz dział 9 (172).

1.u Z po wtó rze niem po wy ższych po twier dza po wa ga mi, że Bóg jest
wszę dzie bez ru chu miej sco we go. Wy zna waj my więc, że na tu ry Bo żej
ni gdzie nie bra ku je dla jej nie zmie rzo no ści, i ona sa ma zu peł nie nie miej -
sco wa i nie opi sy wal na żad nym miej scem nie jest za my ka na, lecz od koń ca
aż do koń ca 960 do się ga; jed nak nie prze strzen ną wiel ko ścią, ani ru chem
miej sco wym, lecz nie zmie rzo no ścią i nie po ru szal no ścią swej isto ty. – Stąd
Au gu styn Ad Dar da num mó wi:961 „Nie myśl my, że jak by prze strzen ną wiel -
ko ścią Bóg roz le wał się po wszyst kim, jak ta gle ba lub świa tło się roz le wa;
lecz ra czej jak w dwóch mę dr cach, z któ rych je den jest więk szy od dru gie -
go, lecz nie jest mą drzej szy, jed na jest mą drość, i nie jest więk sza w więk -
szym, ani w mniej szym mniej sza, i nie mniej sza w jed nym niż w dwóch:
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956 Na Łk 1,19n: Je stem po sła ny, aby mó wić do cie bie; Księ ga I, roz dział  1 (PL 92,313 D;
CCL 120,27); z Grze go rza, In Evan ge lia, ho mi lia 34, n. 13 (PL 76,1255 A -B).

957 Ra czej De Spi ri tu Sanc to, I, roz dzia ły 10-11, nn. 115-116 (PL 16[1845]731 C – 732 A;
CSEL 79,65).

958 Iz 6,6.
959 Zo bacz J 16,7; ta kże Ga 4,6.
u Sło wa wpro wa dze nia są czę ścio wo Hu go na, De sa cra men tis, I,3,17 (PL 176,224 A),

czę ścio wo Glos sa, do Psal mu 147,15 (PL 191,1281A), skąd też ni żej wzię ta jest po wa ga Augu-
sty na do te go uryw ka. Ta z Ad Dar da num prze pi sa na jest z Sum ma sen ten tia rum I,4 (PL
171,1074 D; 176,49 A), jak już wska zał L. Ott, Die Tri nitätsleh re der Sum ma sen ten tia rum,
w Di vus Tho mas (Fr.) 21(1943)184.

960 Mdr 8,1.
961 Epi sto la 187, roz dział 4, nn. 11 i 14 (PL 33,836n; CSEL 57,90,92).



tak Bóg bez tru du po rząd ku ją cy i ogar nia ją cy świat, ca ły jest w nie bie, ca ły
na zie mi, tu i tam ca ły, i żad nym nie ob ję ty miej scem, lecz sam w so bie
wszę dzie ca ły.” – Te nże sam rów nież mó wi o Psal mie: [274] „Do Sło wa
Boga na le ży nie być w czę ści,962 lecz być wszę dzie przez sie bie sa me go. To
jest bo wiem mą drość Bo ga, któ ra do się ga od koń ca do koń ca moc no,963

jed nak nie ru chem miej sco wym, lecz nie po ru szal no ścią sie bie: jak gdy ja -
kaś bry ła ka mien na wy peł nia ja kieś miej sce, mó wi się, że do się ga od koń -
ca aż do koń ca te go miej sca, cho ciaż jed ne go nie opusz cza zaj mu jąc dru gi.
Nie ma więc ru chu miej sco we go owo Sło wo i owa mą drość: nie wzru szo na
jest i wszę dzie.” Z po wy ższych wia do mo, że Bóg tak jest wszę dzie przez
isto tę, że ani nie roz le wa się prze strzen ną wiel ko ścią, ani opusz cza jąc jedno
miej sce zaj mu je dru gie, po nie waż nie ma ru chu miej sco we go.

2. Dla te go Au gu styn, chcąc od ciąć od czy sto ści Bo ga wszel ki ruch miej -
sco wy i miej sco we opi sa nie, mó wi, że ra czej wszyst ko jest w nim, niż on
gdzieś jest, a jed nak nie jest miej scem ten, któ ry nie jest w miej scu, w księ -
dze 84 Qu aestio num tak mó wiąc:964 „Bóg nie jest gdzie kol wiek. Co gdzie -
kol wiek jest, ob ję te jest miej scem; co jest ob ję te miej scem, jest cia łem. Bóg
zaś nie jest cia łem; prze to nie jest gdzie kol wiek. A jed nak po nie waż jest, 
a w miej scu nie jest, ra czej w nim wszyst ko jest, niż on sam gdzie kol wiek;
jed nak nie tak w nim, jak by sam był miej scem. Miej sce bo wiem jest w prze -
strze ni, zaj mu je je dłu gość i sze ro kość i wy so kość cia ła; a Bóg nie jest czymś
ta kim. I wszyst ko prze to w nim jest, i nie jest miej scem, ani nie jest w miej -
scu. Miej scem jed nak Bo ga, lecz nie wła ści wie, zwie się świą ty nia Bo ga; nie
że w niej za wie ra się. Jej jed nak nie pojmuje się za coś lep sze go niż czy sta
du sza.” – Oto tu mó wi, że Bóg nie jest w miej scu. Lecz na le ży po jąć, że on
nie jest w miej scu miej sco wo, po nie waż mia no wi cie ani opi sa nia ani ruchu
miej sco we go nie ma.

3.v Sprze ciw, któ rym po zor nie do wo dzi się, że Bóg zmie nia się miej-
sco wo. Te mu zwy kło się prze czyć tak: Co dzien nie po wsta ją stwo rze nia,
któ rych przed tem nie by ło i w nich jest Bóg, cho ciaż przed tem w nich nie
był; jest więc, gdzie przed tem nie był, a więc wy da je się zmien ny. – Od po -
wiedź. Lecz cho ciaż co dzien nie za czy na być w stwo rze niach, w któ rych
przed tem nie był, po nie waż ich nie by ło, to jed nak dzie je się bez je go zmiany:
jak za czął ist nieć w świe cie, któ ry stwo rzył, jed nak bez zmien no ści. Podobnie
i prze sta je być, w któ rych przed tem był, bez zmia ny sie bie, i wtedy nie
opusz cza miej sca, lecz miej sce ist nieć prze sta je.

4. Za koń cze nie gdzie wy kła da się, dla cze go wcho dzą w po wy ższe
roz trzą sa nie. Wy da je się, że już wy star cza ją co wy ka za ne zo sta ło, ja kim 
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962 Enar ra tio in Psal mum 147,15, n. 22 (PL 37,1931; CCL 40,2158).
963 Mdr 8,1.
964 Czy li De di ver sis qu aestio ni bus 83, za gad nie nie 20 (PL 40,15n).
v Ten sam za rzut  nie mal do słow nie w Sum ma sen ten tia rum, I,4 (PL 171,1075 A;

176,49 B); o czym zo bacz: L. Ott, jak wy żej, 179).



spo so bem mó wi się, że wszyst ko jest w [275] Bo gu, a Bóg we wszyst kim.
Roz trzą sa nie to pod ję li śmy jak by przy pad ko wo,965 gdyż zda wa ło się, że wy -
ma ga te go rzecz, wo kół któ rej ob ra ca ła się na sza mo wa. Roz pra wia li śmy
bo wiem o wie dzy, czy li mą dro ści Bo ga, a gdy mó wi li śmy, że Bóg wszyst ko
wie, za py ta no czy przez po zna nie, któ re ma o wszyst kim, mó wi się, 
że wszyst ko jest w Bo gu, czy na in nej pod sta wie, na któ rej mó wi to Pi smo
Świę te. Spo sob ność więc te go za gad nie nia wpro wa dzi ła nas w po wy ższą
roz pra wę. 

DYS TYNK CJA XXXVIII

Roz dział 1 (173).

1. Tu po wra ca do przed mio tu, po wta rza jąc wy żej po wie dzia ne, by
in ne do dać. Te raz więc po wra ca jąc do przed mio tu, przy stąp my do za czę -
te go. Wy żej po wie dzia ne zo sta ło,966 że prze wi dy wa nie Bo ga do ty czy tyl ko
przy szłych, lecz wszyst kich, tak do brych jak złych. Wie dza zaś lub mą drość
jest nie tyl ko o przy szłych, lecz ta kże o obec nych i przy szłych; i nie tyl ko 
o cza so wych, lecz ta kże o wiecz nych, po nie waż Bóg zna sa me go sie bie.

2.w Py ta nie czy wie dza lub prze wi dy wa nie jest przy czy ną rze czy,
al bo rze czy są przy czy ną prze wi dze nia. Tu ro dzi się py ta nie nie do
utaje nia, czy mia no wi cie wie dza lub prze wi dze nie jest przy czy ną rze czy,
czy rze czy są przy czy ną wie dzy lub prze wi dze nia Bo że go.

3.x Dla cze go wie dza lub prze wi dze nie wy da ją się przy czy ną rze czy.
Wy da je się bo wiem, że prze wi dze nie Bo że jest przy czy ną tych, któ re jej
pod le ga ją i po wo du je ko niecz ność ich po wsta nia, bo nic nie by ło by przy -
szłe, gdy by Bóg nie prze wi dział; a nie mo gą nie po wstać, sko ro Bóg je prze -
wi dział. Je że li zaś nie mo żli we jest, by nie po wsta ły, po nie waż zo sta ły
prze wi dzia ne, wy da je się więc, że to prze wi dze nie, któ rym prze wi dzia ne
zo sta ły, jest dla nich przy czy ną po wsta nia. Nie mo żli we jest zaś im, by nie
po wsta ły, sko ro zo sta ły prze wi dzia ne, bo gdy by nie po wsta ły, sko ro prze -
wi dzia ne zo sta ły, [276] my li ło by się Bo że prze wi dze nie. Tym cza sem
przewi dze nie Bo że nie mo że się my lić; więc nie mo żli we jest, by one nie
po wsta ły, po nie waż są prze wi dzia ne. Tak więc prze wi dze nie wy da je się, że
jest przy czy ną tych, któ re są prze wi dzia ne. To sa mo mó wi się i o wie dzy,
mia no wi cie, że po nie waż Bóg ja kieś rze czy po znał, dla te go są.
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965 W Dys tynk cji 36, roz dzia łach 1-2.
966 Dys tynk cja 35, roz dzia ły 1-6.
w Za gad nie przed ło żo ne jest w Sum ma sen ten tia rum, I,12 (PL 171,1088 B; 176,61 C).
x Zo bacz: Hu go, De sa cra men tis, I,2,14 (PL 176,211 D); oraz Dic ta Gra tia ni do C, 23,

q. 4, c. 23 (Cor pus Iu ris Ca no ni ci, I, wyd. A. Fried berg, 907n); jed nak ci pi sa rze nie wy dają
się źró dła mi.



4. Przed kła da po wa gi, któ re zda ją się to twier dzić. Zda nie to wy da -
je się po twier dzać Au gu styn, tak mó wiąc w XV księ dze De Tri ni ta te,967 ”Bóg
nie po znał te go w ja kimś cza sie, lecz bez po cząt ku przed tem prze wi dział
wszyst kie cza so we rze czy przy szłe, a w nich ta kże o co i kie dy bę dzie my go
pro si li, i ko go w ja kich spra wach wy słu cha lub nie wy słu cha. Wszyst kie zaś
stwo rze nia i du cho we i cie le sne, nie dla te go że są, dla te go po znał, lecz dla -
te go są, że po znał. Bo wie dział, co stwo rzy. Po nie waż więc wie dział, stwo -
rzył, a nie po nie waż stwo rzył, wie dział. I nie ina czej po znał stwo rzo ne, jak
ma ją ce być stwo rzo ne. Bo do je go mą dro ści nic nie do szło od nich, lecz
gdy one ist nia ły jak na le ża ło i kie dy na le ża ło, ona po zo sta ła ja ka by ła. Stąd
w Ekle zja sty ku:968 Wszyst kie rze czy są Mu zna ne, za nim po wsta ły, tym
więc bar dziej po ich stwo rze niu.” Ty mi oto sło wa mi zda je się Au gu styn
twier dzić, że wie dza al bo prze wi dze nie Bo ga jest przy czy ną tych rze czy,
któ re się sta ją, po nie waż mó wi, że dla te go one są, gdyż Bóg po znał. – Tenże
sam rów nież w VI księ dze zda je się mó wić:969 „Gdy, rze cze, cza sy mi ja ją 
i na stę pu ją, nic w wie dzy Bo ga nie mi ja ani nie na stę pu je, w któ rej po znał
wszyst ko, co przez nią uczy nił. Bo o tym, co jest stwo rzo ne, Bóg wie nie
dla te go, że zo sta ło stwo rzo ne; ra czej dla te go zo sta ło stwo rzo ne, po nie waż
nie zmien nie o tym wie.” I tu ta kże wy da je się oznaj miać, że wie dza Bo ga
jest przy czy ną te go, co sta je się, mó wiąc, że nie dla te go Bóg to po znał, gdyż
sta ło się, lecz dla te go sta ło się, gdyż Bóg to po znał. Wy da je się prze to, 
że wie dza lub prze wi dze nie Bo że jest przy czy ną te go, co zna.

5.y Wy ka zu je nie sto sow no ści, któ re wy ni kły by, gdy by mó wi ło się,
że wie dza lub prze wi dze nie jest przy czy ną wszyst kich rze czy, któ re
im pod le ga ją. Je że li tak jest, więc jest przy czy ną wszel kie go zła, po-
nieważ wszel kie zło zna ne jest i prze wi dzia ne przez [277] Bo ga; da le kie
to jest od praw dy. Gdy by bo wiem Bóg wie dzą lub prze wi dze niem był
przyczy ną zła, Bóg był by za iste przy czy ną zła; co jest cał ko wi cie błęd ne; 
a więc wie dza lub prze wi dze nie Bo ga nie jest przy czy ną wszyst kie go, 
co im pod le ga.

6. Że rze czy przy szłe nie są przy czy ną wie dzy lub prze wi dze nia Bo -
że go. Ale też rze czy przy szłe nie są przy czy ną prze wi dze nia Bo że go; chociaż
bo wiem nie by ły by przy szły mi, gdy by ich Bóg nie prze wi dział, jed nak nie
dlate go są prze wi dy wa ne, po nie waż są przy szłe. Gdy by bo wiem to by ło,
wte dy te go co jest wiecz ne, coś mu ob ce go by ło by przy czy ną i od stwo rzeń
za le ża ło by prze wi dze nie Stwór cy, a stwo rze nie by ło by przy czy ną nie stwo -
rzo ne go.
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967 Roz dział 13, n. 22 (PL 42,1076; CCL 50A,495).
968 Syr 23,20; w Wul ga cie 23,29: Pier wej ni że li by ły stwo rzo ne, wszyst kie rze czy zna jome

są, ta kże i po za koń cze niu na wszyst kie pa trzy.
969 Roz dział 10, n. 11 (PL 42,931 n; CCL 50,241).
y Nu me ry 5-6 opar te są na Sum ma sen ten tia rum, I,12 (PL 171,1088 B; 176,61 C -D),

gdzie znaj du je się też po wa ga Ory ge ne sa (n. 7).



7. To wy da je się prze ciw ne po wy ższym. Ory ge nes jed nak Su per epi -
sto lam ad Ro ma nos mó wi:970 „Nie dla te go coś bę dzie, po nie waż Bóg wie,
że to bę dzie; lecz po nie waż bę dzie, dla te go zna ne jest przez Bo ga za nim
się sta nie.” To wy da je się sprze ci wiać po wy ższym sło wom Au gu sty na. 
Tu bo wiem wy da je się wska zy wać, iż rze czy przy szłe są przy czy ną prze wi -
dze nia; tam zaś, że prze wi dze nie jest przy czy ną rze czy przy szłych.

8.z Co z po wy ższych na le ży utrzy my wać, z okre śle niem po wag.
Chcąc więc usu nąć tę po zor ną sprzecz ność mó wi my, iż rze czy przy szłe
wcale nie są przy czy ną prze wi dze nia lub wie dzy Bo ga, i nie dla te go są prze -
wi dzia ne lub zna ne, po nie waż są przy szłe lub do ko na ne; tak wy kła da jąc,
co mó wi Ory ge nes: „po nie waż bę dzie, dla te go zna ne jest przez Bo ga za -
nim się sta nie”, to zna czy: co bę dzie, zna ne jest przez Bo ga za nim się sta -
nie i nie by ło by zna ne, gdy by nie mia ło po wstać: że oznaj mia na tam jest
przy czy na ta tyl ko, bez któ rej nic nie po wsta je. – Tak rów nież mó wi my, 
że wie dza lub prze wi dze nie Bo ga nie są przy czy ną te go co się sta je, jak tylko
ta ką, bez któ rej nie po wsta ją; je że li jed nak wie dzę od no si my wy łącz nie do
po zna nia. Gdy jed nak w mia nie wie dzy za wie ra się też upodo ba nie i po le -
ce nie, wte dy słusz nie mo że być na zwa na przy czy ną rze czy, któ re Bóg czyni.
Ty mi bo wiem dwo ma spo so ba mi, jak wy żej za po wie dzia no,971 bra ne jest
po zna nie lub wie dza Bo ga, mia no wi cie ja ko sa ma zna jo mość, al bo ja ko
zna jo mość i upodo ba nie ra zem. Tym mo że spo so bem brał Au gu styn,
mówiąc:972 „dla te go są, że po znał”, to zna czy, po nie waż wie dzą ce mu po -
do ba ło się i po nie waż wie dząc po sta no wił. A to zna cze nie wspie ra ne jest
stąd, że tam Au gu styn mó wi wy łącz nie o do brych, czy li o stwo rze niach, 
o tych, któ re Bóg uczy nił; te wszyst kie po znał nie tyl ko wie dzą, lecz ta kże
upodo ba niem i po sta no wie niem. Tak więc tam [278] bra ne jest po zna nie
Bo że, że ozna cza nie tyl ko zna jo mość, lecz ta kże upodo ba nie.

9.a Złe zaś rze czy zna Bóg i prze wi du je za nim się sta ną, lecz sa mą zna jo -
mo ścią, nie upodo ba niem. Prze wi du je bo wiem Bóg i prze po wia da ta kże
te spra wy, któ rych sam nie uczy ni, jak prze wi dział i prze po wie dział nie -
wier ność Ży dów, lecz jej nie uczy nił. I przez to, że prze wi dział, nie zmu sił
ich do nie wier no ści; a nie prze wi dy wał by al bo prze po wia dał ich zło ści,
gdyby ich nie mie li mieć. Stąd Au gu styn Su per Io an nem:973 „Bóg, rze cze,
zna ją cy rze czy przy szłe, przez Pro ro ka prze po wie dział nie wier ność Ży dów,
lecz nie spo wo do wał;” i nie prze wi dział by ich zło ści, gdy by ich nie mie li.
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970 Księ ga VII, n. 8, na Rz 8,30: A któ rych prze zna czył, itd. (PG 14,1126 B -C).
z Tak sa mo za le ży od te jże Sum ma sen ten tia rum, z wie lu jed nak uzu peł nie nia mi ze

stro ny Mi strza.
971 Dys tyn kja 36, roz dział 2, nn. 4-5.
972 Jak wy żej, Dys tynk cja 38, roz dział 1, n. 4.
a Zo bacz: Glos sa na Rz 10,16 (PL 191,1478 C), gdzie do słow nie po wa ga Au gu sty na Super

Io an nem.
973 Trak tat 53, n. 4 (PL 35,1776; CCL 36,453n); gdzie i tekst bez po śred nio na stęp ny;

zobacz J 12,38 oraz Iz 53,1.



„Bo nie zmu sza ko goś do grze chu, dla te go że prze wi dział przy szłe grze chy
lu dzi: ich bo wiem grze chy prze wi dział, nie swo je. Je że li więc te spra wy,
któ re on prze wi dział ja ko ich, nie są ich, nie prze wi dział on praw dy; ale
po nie waż je go prze wi dze nie błą dzić nie mo że, bez wąt pie nia nie ktoś inny,
lecz ci grze szą, któ rych Bóg prze wi dział, ja ko ma ją cych zgrze szyć. I dla tego,
gdy by nie zło, lecz do bro chcie li czy nić, nie by li by prze wi dzia ni, ja ko ma -
ją cy czy nić zło, przez te go, któ ry wie, co kto bę dzie czy nił.” – Ty mi sło wami
otwar cie uka zu je się, je że li sta ran nie zwa ży my, że prze wi dze nie Bo ga nie
jest przy czy ną zła, któ re prze wi du je, po nie waż nie prze wi du je go, ja ko
mają cy uczy nić, ani ja ko swo je, lecz tych, któ rzy ma ją je uczy nić, al bo 
mieć. Prze wi dział więc sa mą tą zna jo mo ścią, a nie upodo ba niem wła dzy.
Stąd daje się po jąć, że Bóg na od wrót po zna je do bra ja ko swo je, ja ko to,
co będzie czy nił: i w tym prze wi dze niu są ra zem je go zna jo mość i upodo -
ba nie wła dzy.

Roz dział 2 (174).

1.b Opór prze ciw ko te mu, co zo sta ło po wie dzia ne, że prze wi dze -
nie Bo ga nie mo że błą dzić. Te mu zaś co wy żej zo sta ło po wie dzia ne,974

mia no wi cie że prze wi dze nie Bo ga nie mo że błą dzić, zwy kli nie któ rzy tak
się sprze ci wiać: Bóg prze wi dział, że ktoś [279] prze czy ta, lub coś te go
rodza ju; lecz mo że być, że on nie prze czy ta; więc mo że być ina czej niż Bóg
prze wi dział; więc prze wi dze nie Bo ga mo że błą dzić. – To jest cał ko wi cie
błęd ne. Mo że mia no wi cie coś się nie stać, a ono jed nak jest prze wi dzia ne,
że się sta nie; jed nak dla te go nie mo że błą dzić prze wi dze nie Bo ga, po nie -
waż gdy by to się nie sta ło, nie by ło by przez Bo ga prze wi dzia ne, że się
stanie.

2. Lecz da lej drą żą za gad nie nie mó wiąc: Al bo mo że stać się ina czej, niż
Bóg prze wi dział, al bo nie ina czej. Je śli nie ina czej, prze to wszyst ko dzie je
się z ko niecz no ści; je że li zaś ina czej, prze to prze wi dze nie Bo ga mo że błą -
dzić lub zmie niać się. Lecz mo że stać się ina czej, po nie waż mo że ina czej
stać się niż się sta je; Tak zaś sta je się, jak zo sta ło prze wi dzia ne; mo że więc
stać się ina czej niż zo sta ło prze wi dzia ne. – Od po wiedź. Na to mó wi my, że
ta wy po wiedź po wo du je wie le spo so bów poj mo wa nia, mia no wi cie „ina -
czej mo że się stać niż Bóg prze wi dział” i te go ro dza ju: jak „mo że nie ist -
nieć co Bóg prze wi dział”, oraz „nie mo żli we jest, że by nie ist nia ło, co Bóg
prze wi dział” i „nie mo żli we jest, że by nie by ło prze wi dzia ne wszyst ko, co
się sta je” i te go ro dza ju. Mo żna to bo wiem poj mo wać łącz nie, by wple cio -
ny był wa ru nek, oraz roz łącz nie. Je że li bo wiem tak poj mu jesz: „Nie mo że
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b Za rzut ja kichś nie zna nych, przy to czo ny już nie mal ty mi sa my mi sło wa mi w Sum ma
sen ten tia rum, I,12 (PL 171,1089 D – 1090 A; 176,63 B). O któ rym zo bacz ta kże Pio tra Abelarda,
The olo gia Scho la rium”, III,7 (PL 178,1112nn) oraz Sen ten tiae Her man ni, 21 (PL 178, 1729n);
po rów naj: J. Schupp, Die Gna den leh re des Pe trus Lom bar dus, 148, przy pis 31.

974 Dys tynk cja 38, roz dział 1, n. 3.



ina czej stać się, niż Bóg prze wi dział”, to zna czy nie mo że być ra zem, mia -
no wi cie że Bóg prze wi dział, że tak się sta nie, a ina czej się sta je, poj mu jesz
praw dę. Je że li zaś poj miesz to roz łącz nie i po wiesz, że to nie mo gło ina -
czej dziać się niż się dzia ło, ja kim spo so bem Bóg prze wi dział, że bę dzie,
jest błąd. To bo wiem mo że ina czej dziać się, niż się dzia ło, a jed nak Bóg,
że tym spo so bem bę dzie, prze wi dział. – Po dob nie i in ne oznacz, mia no wi -
cie „nie mo żli we jest, by nie dzia ło się, co Bóg prze wi dział, al bo sko ro Bóg
prze wi dział”: je że li poj mo wał byś łącz nie, praw dę mó wisz; je że li roz łącz -
nie, błąd. – Tak też i to: „nie mo żli we jest, by nie by ło prze wi dzia ne wszyst -
ko, co się sta je”, to zna czy nie mo gą być obo je ra zem, mia no wi cie, by się
sta ło, a nie by ło prze wi dzia ne: to zna cze nie jest praw dzi we. Je że li zaś
mówisz, że Bóg nie mógł nie wie dzieć wszyst kie go, co się sta je, jest błędne.
Mógł uczy nić, by się nie sta ło, i tak nie by ło by prze wi dzia ne.

[280] DYS TYNK CJA XXXIX

Roz dział 1c (175).

1. Czy wie dza Bo ga mo że po więk szać się lub zmniej szać, lub ja kimś
spo so bem zmie niać; jed no i dru gie bo wiem wy da je się mo żna udo -
wod nić. Prócz te go zwy kło się py tać, czy wie dza Bo ga mo że się zwięk szać
lub zmniej szać: jed no i dru gie bo wiem wy da je się, że mo żna udo wod nić.
Że wie dza Bo ża mo że się zwięk szać lub zmie niać do wo dzi się tym spo so -
bem: po nie waż Bóg mo że wie dzieć to, cze go ni gdy nie wie. Jest bo wiem
ktoś, kto nie bę dzie czy tał dzi siaj, a jed nak mo że być, że bę dzie dzi siaj czy -
tał: mo że bo wiem czy tać dzi siaj. Nic zaś nie mo że się stać, co nie mo gło by
być zna ne przez Bo ga. Mo że więc Bóg wie dzieć, że ten bę dzie czy tał dzi -
siaj; mo że więc coś wie dzieć, cze go nie wie; a więc mo że je go wie dza po -
więk szać się al bo zmie niać. – Ona też, wy da je się, mo że się zmniej szać. Jest
bo wiem ktoś, kto dzi siaj bę dzie czy tał, o któ rym Bóg wie, że bę dzie czy tał;
cho ciaż mo że być, że czy tał nie bę dzie; a więc Bóg mo że nie wie dzieć, że
on bę dzie czy tał. Mo że więc nie wie dzieć cze goś, co wie; więc je go wie dza
mo że się zmniej szać al bo zmie niać.

2. Od po wiedź z okre śle niem. Na co mó wi my, że wie dza Bo ga jest zu -
peł nie nie zmien na i nie mo że po więk szać się ani zmniej szać. Bo jak mó wi
Au gu styn w XV księ dze De Tri ni ta te,975 „wie dza Bo ga jest sa mą mą dro ścią,
a mą drość jest je go isto tą, czy li sub stan cją Bo ga; po nie waż w prze dziw nej
pro sto cie je go na tu ry nie czym in nym jest wie dzieć, czym in nym ist nieć,
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lecz czym jest wie dzieć, tym jest też ist nieć.” Dla te go „Sło wo zna wszyst -
ko,976 co zna Oj ciec; lecz po zna nie ma od Oj ca, tak jak ist nie nie. Znać bo -
wiem i ist nieć jest tam jed no. Dla te go Oj ciec jak nie ma ist nie nia od Sy na,
tak i po zna nia. Stąd ja ko wy po wia da ją cy sie bie sa me go Oj ciec zro dził Sy na
rów ne go so bie we wszyst kim. Bo nie wy po wie dział by sie bie cał ko wi cie 
i do sko na le, je że li coś mniej al bo wię cej by ło by w je go Sło wie niż w nim
sa mym. Tym więc zu peł nie jest Sło wo, czym Oj ciec, jed nak nie jest Oj cem,
po nie waż ten Sy nem, tam ten Oj cem. Zna ją się prze to wza jem nie [281]
Ojciec i Syn, lecz ten ro dząc, tam ten ro dząc się. I wszyst ko, co jest w ich
wie dzy, w ich mą dro ści, w ich isto cie, ka żdy z nich ra zem wi dzi, nie cząst -
ko wo i osob no, jak by zmie nia jąc wi dok stąd tam, i stam tąd tu i zno wu stąd,
lub stąd na coś in ne go i coś in ne go, że cze goś nie mógł by wi dzieć, jak tylko
nie wi dząc in nych; lecz wszyst ko ra zem wi dzi, z cze go nie ma nic, cze go by
za wsze nie wi dział” i nie wie dział. Je go więc wie dza jest nie utra cal na i nie -
zmien na. – „Na sza zaś wie dza977 i utra cal na jest i osią gal na, po nie waż nie
tym sam jest dla nas istnieć i wiedzieć. Dlatego jak nasza wiedza niepodobna
jest owej wie dzy Bo żej, tak i na sze sło wo, któ re ro dzi się z na szej wie dzy,
nie po dob ne jest te mu Sło wu, któ re zro dzi ło się z wie dzy Oj ca.

3. Z tej po wa gi ja sno oka zu je się, że wie dza Bo ga jest zu peł nie nie zmien -
na, tak jak sa ma isto ta Bo ga zu peł nie nie zmien na jest; oraz że Oj ciec i Syn
z Du chem Świę tym wszyst ko ra zem wie dzą i wi dzą. Jak więc nie mo że po -
więk szać się lub zmniej szać isto ta Bo ża, tak i Bo ża wie dza. A jed nak przy -
zna je się, że mo że wie dzieć, cze go nie wie i mo że nie wie dzieć te go, co wie;
po nie waż coś mo gło by być pod mio tem je go wie dzy, co nie jest, i mo gło by
nie być pod mio tem coś, co jest, bez zmia ny sa mej wie dzy.

Roz dział 2 (177).

1. Za rzut: czy Bóg mógł by coś świe żo lub od ja kie goś cza su wie -
dzieć lub prze wi dzieć. Nie któ rzy sprze ci wia ją się te mu tak: Je że li Bóg
mo że coś wie dzieć lub prze wi dzieć, cze go ni gdy nie wie dział ani nie prze -
wi dział, mo że więc od ja kie goś cza su coś po znać lub prze wi dzieć.

2. Na co od po wia da my: Mo źe mia no wi cie Bóg wie dzieć lub prze wi dzieć
wszyst ko, co mo że uczy nić, i mo że uczy nić to, co ni gdy się nie sta nie; 
mo że więc wie dzieć lub prze wi dzieć to, co ni gdy nie za ist nie je, ani nie ist -
nie je, ani nie ist nia ło. A te go nie wie, al bo nie wie dział, ani nie prze wi duje,
al bo nie prze wi dział, po nie waż je go wie dza jest o tym, co jest, al bo by ło,
al bo bę dzie; a prze wi dze nie jest tyl ko o przy szłych. I cho ciaż mógł by znać,
al bo prze wi dy wać to, co ni gdy nie ist nia ło, ani nie bę dzie, nie mo że jed -
nak cze goś wie dzieć, al bo prze wi dzieć, od ja kie goś cza su. Mo że za iste wie -
dzieć lub prze wi dy wać to, co ni gdy nie ist nie je ani nie za ist nie je, i to nie
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jest zna ne, al bo prze wi dzia ne, od wiecz no ści; jed nak nie mo że za cząć wie -
dzieć coś, al bo prze wi dy wać; lecz tak mo że tyl ko wie dzieć i prze wi dy wać,
jak mógł był wie dzieć lub prze wi dzieć od wiecz no ści. Je śli [282] bo wiem
mó wisz, że on mo że wie dzieć lub prze wi dy wać tyl ko to, cze go od wiecz -
no ści nie wie dział, al bo nie prze wi dział, to jest tak, że od wiecz no ści nie
wie dział by al bo nie prze wi dział by, jak by jed no i dru gie ra zem być mo gło,
to jest błąd. Je że li zaś mó wisz, że on mo że wie dzieć, al bo prze wi dzieć, tylko
to, cze go od wiecz no ści nie wie dział, al bo nie prze wi dział, to jest, że ma
moc po zna nia i prze wi dze nia od wiecz no ści i tyl ko to, a jed nak nie tam to
jest prze wi dzia ne, al bo przy szłe, to jest praw da. Nie mo że więc świe żo, albo
od cza su, cze goś wie dzieć ani prze wi dzieć, tak jak nie mo że świe żo, al bo od
cza su, cze goś chcieć; a jed nak mo że chcieć, cze go ni gdy nie chciał.

Roz dział 3 (177).

Czy Bóg mógł by wie dzieć wię cej niż wie. Nie któ rzy rów nież mó wią,
że Bóg mo że wię cej wie dzieć niż wie, po nie waż mo że wie dzieć wszyst ko,
co wie, i mo że coś uczy nić, cze go ni gdy nie bę dzie, a mo że je znać; bo nie
mo że uczy nić cze goś nie zna ne go. Je że li zaś ist nia ło by wszyst ko, co obecnie
ist nie je, i uczy nił by nie któ re in ne, któ rych nie ma i nie bę dzie, i te wszystkie
by znał, z pew no ścią wie dział by wię cej niż te raz wie. A jed nak je go wie dza
nie mo że się po więk szyć, po nie waż ca łe to (nie) mo gło by się stać bez zmien-
no ści isto ty. Wia do mo więc, że wie dza Bo ga jest zu peł nie nie zmien na, nie
mo że się zwięk szyć, al bo zmniej szyć, lecz jej pod mio ty.

Roz dział 4 (178).

1.d Co wy da je się prze ciw ne te mu zda niu, w któ rym wy żej po wie -
dzia ne zo sta ło, że Bóg za wsze i wszyst ko ra zem zna. Te mu zaś, co wy -
żej zo sta ło po wie dzia ne,978 mia no wi cie iż Bóg wszyst ko za wsze i ra zem
wi dzi, zda je się prze czyć, co mó wi Au gu styn w Expo si tio Ha ba cuc:979 „nie -
do rzecz ne jest, po wia da, do te go spro wa dzać ma je stat Bo ga, by wie dział
w po szcze gól nych chwi lach ile ro dzi się ko ma rów i ile gi nie, jak wiel ka jest
licz ba ko ma rów i mu szek, czy ile ryb pły wa w wo dach i tym po dob ne. Nie
bądź my tak tę py mi po chleb ca mi Bo ga, by śmy gdy je go opatrz ność spro wa -
dza my do naj ni ższych na wet, nas sa mych [283] nie krzyw dzi li, mó wiąc, iż
ta sa ma jest opatrz ność nie ro zum nych i ro zum nych.” Tu Hie ro nim zda je
się mó wić, że Bóg nie ma wie dzy czy li opatrz no ści o tych naj mniej szych;
je że li to jest, wte dy nie wszyst ko ra zem wie i za wsze.
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2.e Jak na le ży poj mo wać po wy ższe sło wa Hie ro ni ma. W ta kim mia -
no wi cie zna cze niu poj mu je my to po wie dze nie, że prze czy, iż Bóg to wie
ko lej no, al bo po je dyn czo. I w po szcze gól nych chwi lach cza su nie po zna je
ich tak, jak w po szcze gól nych chwi lach nie któ re z nich gi ną, in ne po wsta -
ją. I nie opa tru je tak ich i in nych nie ro zum nych, jak ro zum nych. Jak mó wi
Apo stoł:980 Czyż Bóg o wo ły się trosz czy? I jak Bóg nie ma tro ski o wo ły,
tak i o in ne nie ro zum ne. Mó wi jed nak Pi smo,981 Któ ry masz sta ra nie 
o wszyst kich. Opatrz ność więc i tro skę ma ogól nie o wszyst kim, co stwo -
rzył, by ka żde mia ło co mu się na le ży i przy pa da. Lecz szcze gól ną opatrz -
ność i tro skę ma o ro zum ne, któ rym dał przy ka za nia i prze pi sał pra wo
do bre go ży cia oraz obie cał na gro dy. Tej opatrz no ści i tro ski nie ma o nie -
ro zum nych. Dla te go Apo stoł po wia da: Czyż Bóg o wo ły się trosz czy? Opa -
tru je jed nak wszyst kich i tro ską ota cza, to jest wszyst kim rzą dzi ten, któ ry
ka że słoń cu wscho dzić i spusz cza deszcz.982 Wie więc Bóg, ja ka jest licz ba
ko ma rów i mu szek i ryb, i ile ro dzi się, ile gi nie; lecz nie zna te go w po -
szcze gól nych chwi lach, lecz za wsze wszyst ko ra zem; i nie tak zna, by tę samą
miał opatrz ność nie ro zum nych i ro zum nych. Ro zum nym bo wiem i przy ka -
za nia dał i Anio łów do stra ży wy zna czył.

3. Krót kie ze bra nie po wy ższe go z pew ny mi do dat ka mi. Ra zem więc
i nie zmien nie zna wszyst ko co by ło i jest i bę dzie, tak do bre, jak złe; prze -
wi du je też wszyst ko przy szłe, tak do bre jak złe.

4.f Co to jest prze zna cze nie i w czym ró żni się od prze wi dze nia.
Prze zna cze nie zaś do ty czy dóbr zba wien nych i lu dzi, któ rzy ma ją być zba -
wie ni. Jak bo wiem mó wi Au gu styn w księ dze De pra ede sti na tio ne sanc to -
rum,983 „prze zna cze nie [284] jest przy go to wa niem ła ski, któ re bez
prze wi dze nia być nie mo że; na to miast prze wi dze nie mo że być bez prze -
zna cze nia. Prze zna cze niem bo wiem Bóg prze wi dział co miał sam uczy nić;
lecz prze wi dział Bóg ta kże to, cze go sam nie miał uczy nić, to jest wszel kie
zło.” Prze zna czył tych, któ rych wy brał, po zo sta łych zaś od rzu cił, to jest
prze wi dział, że zgrze szą na śmierć wiecz ną.
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980 1 Kor 9,9.
981 Mdr 12,13.
982 Mt 5,45.
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sa mej Glos sa na Ef 2,10 (PL 192,,183 B). W star szych kodek sach ten nu mer na le ży do te go
sa me go roz dzia łu Lom bar da co nu mer 3, jak zresz tą ja sno wy ni ka z ru bry ki do nu me ru 3;
dla te go wbrew Wy dawcom pierw sze go i dru gie go wy da nia po zo sta wia my te sło wa pod
czwar tym roz dzia łem tej dys tynk cji. O tym za gad nie niu zo bacz I. Bra dy, The Di stinc tions 
of Lom bard’s Bo ok of Sen ten ces and Ale xan der of Ha les, w Franc. Stu dies 25(1965)110 n.

983 Roz dział 10, n. 19 (PL 44,974n).



DYS TYNK CJA XLg

Roz dział 1h (179).

1. Czy ktoś z prze zna czo nych mo że być po tę pio ny, a z od rzu conych
zba wio ny. Wy da je się, że z prze zna czo nych nikt nie mo że być po tę pio ny,
ani z od rzu co nych nie mo że być zba wio ny. Stąd Au gu styn mó wi w księ dze
De cor rec tio ne et gra tia:984 „W Apo ka lip sie po wie dzia no:985 Trzy maj, co
masz, aby nikt nie wziął ko ro ny two jej. Je że li in ny nie we źmie, je że li ten
nie stra ci, licz ba wy bra nych jest pew na”, to zna czy nie mo że się zwięk szać
ani zmniej szać.

2. Sprze ciw. Te mu zaś nie któ rzy się prze ciw sta wia ją, usi łu jąc udo wod -
nić, że licz ba wy bra nych mo że się zmniej szyć i zwięk szyć w ten spo sób:
Mógł by Bóg nie do dać ła ski, któ rym do da je, i mógł by od jąć, któ rym nie
odej mu je; gdy by to się sta ło zo sta li by za iste po tę pie ni. Mo gli by więc być
po tę pie ni ci, któ rzy jed nak zo sta ną zba wie ni; mo gła by więc zmniej szyć się
licz ba wy bra nych. Tak też mo gła by się po więk szyć, po nie waż mógł by do -
dać ła skę tym, któ rym nie jest do da wa na, przez któ rą zo sta li by zba wie ni;
mo gli by więc zba wić się ma jąc ła skę ci, któ rzy jed nak zo sta ną bez niej po -
tę pie ni; mo gła by więc zwięk szyć się licz ba wy bra nych.

[285] 3. Od po wiedź. Od po wia da my im, że na tej pod sta wie zo sta ło po -
wie dzia ne i jest praw dą, iż licz ba wy bra nych nie mo że się zwięk szyć ani
zmniej szyć, po nie waż jed na i dru ga nie mo gą ist nieć ra zem, mia no wi cie by
ktoś zba wił się a nie był prze zna czo ny, lub by ktoś był prze zna czo ny i po -
tę pił się. Poj mo wa nie bo wiem do myśl ne go wa run ku po wo du je praw dę 
w wy po wie dzi i nie mo żli wość w praw dzie. Je że li zaś wprost się poj mu je,
nie do pusz cza się nie mo żli wo ści, jak gdy mó wi się: „Prze zna czo ny mo że lub
nie mo że się po tę pić” oraz „od rzu co ny mo że się zba wić”. W tych bo wiem
i te go ro dza ju wy po wie dziach zna cze nie mo wy na le ży osą dzić w opar ciu 
o po wie dze nie. In ne bo wiem jest poj mo wa nie, je że li przyj mie się, że po -
wie dzia no łącz nie, a in ne je że li roz łącz nie, jak wy żej by ła mo wa, gdy roz -
pra wia no o prze wi dze niu.986 Je że li bo wiem mó wiąc: „prze zna czo ny nie
mo że się po tę pić” my ślisz, że nie mo że być, by był prze zna czo ny i po tę pił się,
praw dę mó wisz, po nie waż poj mu jesz łącz nie; błąd zaś, je że li roz łącz nie,
jak byś my ślał, że ten nie mo że być po tę pio ny, któ re go na zy wam prze znaczo-
nym. Mógł bo wiem nie być prze zna czo ny i tak się po tę pić.
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4. Jak jesz cze ob sta ją przy za gad nie niu. Ale na dal ob sta ją i do wo dząc
łącz nie tak po stę pu ją: Nie mo że być, po wia da ją, by ktoś był prze zna czo ny
i po tę pił się. Tych obo je ra zem być nie mo że: lecz jed no z tych nie mo że
nie być, mia no wi cie by ten nie był prze zna czo ny: od wiecz no ści bo wiem
jest prze zna czo ny i nie mo że nie być prze zna czo ny. Sko ro więc nie mo żli -
we jest, by ra zem by ły oba, oraz nie mo żli we jest, by jed no z dwoj ga nie ist -
nia ło, wy da je się, że nie mo że ist nieć dru gie z dwoj ga, mia no wi cie by się
po tę pił. Je że li tak jest, więc nie mo że być, by się nie zba wił.

5. Roz wią za nie, w któ rym bar dziej chciał by in nych słu chać niż
uczyć. W roz strzy gnię ciu te go za gad nie nia wo lał bym in nych słu chać niż
uczyć. Mó wi my jed nak, że po dob ne za gad nie nie mo żna po ru szyć co do
prze wi dze nia Bo że go i dla te go za rów no tam jak i tu jed ną da je my od po -
wiedź, mó wiąc iż trze ba okre ślić to, na czym ca łe to za gad nie nie się opie -
ra, mia no wi cie: „nie mo żli we jest, by jed ne go z dwoj ga nie by ło, czy li by
ten był prze zna czo ny obec nie: jest on bo wiem prze zna czo ny od wiecz no -
ści.” Na le ży bo wiem roz ró żnić, gdy mó wi: „ten nie mo że obec nie nie być
prze zna czo ny,” al bo „nie mo że obec nie być, by nie był prze zna czo ny.” To
bo wiem mo że być poj mo wa ne i łącz nie i roz łącz nie. Nie mo że bo wiem być,
by od wiecz no ści był prze zna czo ny a obec nie nie był prze zna czo ny, ani nie
mo że być, by jed no cze śnie był prze zna czo ny i nie był prze zna czo ny; lecz
[286] jed nak mo gło być od wiecz no ści, że nie był by prze zna czo ny i mógł
od wiecz no ści nie być prze zna czo ny. I jak od wiecz no ści Bóg mógł go nie
prze zna czyć, tak nie któ rzy zga dza ją się, że i obec nie Bóg mógł go od wiecz -
no ści nie prze zna czyć. Więc Bóg mógł go nie prze zna czyć; prze to on może
być nie prze zna czo ny. Je że li zaś nie zo stał prze zna czo ny, to i nie był by prze -
zna czo ny; a więc mo że obec nie nie być prze zna czo ny. Tak mó wią też 
o prze wi dze niu i prze wi dzia nych. Na co w dzia ła niach i czyn no ściach Boga
i lu dzi wca le się nie go dzą. Sko ro bo wiem coś zo sta ło zro bio ne, al bo po -
wie dzia ne, nie go dzą się, by mo gło nie ist nieć, lub być prze szłe; a na wet
nie mo żli we jest, by nie ist nia ło, ani nie by ło prze szłe co zo sta ło zro bio ne
al bo po wie dzia ne, od no sząc mo żli wość do na tu ry rze czy ist nie ją cej. Gdy
zaś o prze wi dze niu lub prze zna cze niu Bo ga jest mo wa, mo żli wość al bo
niemo żli wość od no si się do mo cy Bo ga, któ ra za wsze ta sa ma by ła i jest,
po nie waż prze zna cze nie, prze wi dze nie, moc, są w Bo gu jed nym.

Roz dział 2 (180).

1.i Co to jest od rzu ce nie przez Bo ga i w czym jest roz pa try wa ne
oraz ja ki jest sku tek prze zna cze nia. A sko ro prze zna cze nie jest przy go -
to wa niem ła ski, to jest Bo żym wy bo rem, któ rym wy bie ra, któ rych ze chciał
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i Nu me ry 1-2 spo rzą dzo ne są w du żej czę ści z Glos sa na Rz 8,29 (PL191, 1450 A oraz
1449 C), gdzie przy to czo ny jest  Au gu styn, Ad Pro spe rum et Hi la rium (ru bry ka mar gi nal na
w ko dek sie: z 28b).



przed za ło że niem świa ta, jak mó wi Apo stoł;987 od rzu ce nie na od wrót na -
le ży poj mo wać ja ko prze wi dze nie nie pra wo ści nie któ rych i przy go to wa nie
ich po tę pie nia. – Tu mo wa ja ki jest sku tek od rzu ce nia. Jak bo wiem skut -
kiem prze zna cze nia jest ta ła ska, któ rą obec nie je ste śmy uspra wie dli wia ni
i do do bre go ży cia oraz trwa nia w do brem wspie ra ni, i ta, któ rą w przy szło -
ści je ste śmy uszczę śli wia ni; (Tu we dług cze go roz pa tru je się od rzu ce -
nie) tak od rzu ce nie Bo że, któ rym od wiecz no ści od rzu cił nie któ rych nie
wy bie ra jąc, roz pa try wa na jest we dług dwoj ga: z któ rych jed no prze wi du je
a nie przy go to wu je, to jest nie pra wość; dru gie prze wi du je i przy go to wu je,
mia no wi cie ka rę wiecz ną. Stąd Au gu styn po wia da w Ad Pro spe rum et Hi -
la rium:988 „To pra wi dło na le ży nie wzru sze nie utrzy my wać, że grzesz - [287]
ni cy w grze chach są prze wi dzia ni, a nie przy go to wa ni, na to miast ka ra jest
przy go to wa na.” „Przy go to wał bo wiem Bóg w swo im prze wi dze niu, jak mówi
Au gu styn w księ dze De bo no per se ve ran tiae,989 któ rym ze chciał do bra swoje;
i ko mu kol wiek udzie la, bez wąt pie nia prze wi dział, że udzie li.” „Przy go tował
też Bóg, jak mó wi Ful gen cjusz,990 złym ogień wiecz ny, tym za iste, któ rych
spra wie dli wie przy go to wał do cier pie nia kar, a jed nak nie przy go to wał do
po peł nia nia grze chów. Przy go to wał bo wiem Bóg to, co by Bo ża spra wie -
dli wość od da ła, a nie to, co by nie pra wość ludz ka po peł ni ła. Bo nie tak jak
świę tych do otrzy ma nia spra wie dli wo ści, przy go to wał nie go dzi wych do
utra ty spra wie dli wo ści, po nie waż ni gdy nie był przy go to waw cą nie pra wo -
ści.” – Au gu styn w księ dze De bo no per se ve ran tiae:991 Jak więc prze -
zna cze nie Bo że ści śle „jest prze wi dze niem i przy go to wa niem do bro dziejstw
Bo ga, któ ry mi z pew no ścią zba wia ni są, któ rzy kol wiek się zba wia ją”; tak
od rzu ce nie Bo że jest prze wi dze niem zło ści w nie któ rych się nie koń czą cej
i przy go to wa niem ka ry bez kre snej.

2. Że za twar dzia łość w pe wien spo sób jest skut kiem od rzu ce nia. I jak
skut kiem prze zna cze nia jest do da nie ła ski, tak skut kiem wiecz ne go od rzuce -
nia wy da je się, że w pe wien spo sób jest za twar dzia łość.

3.k W ja ki spo sób mó wi się, że Bóg za twar dza. „A nie za twar dza Bóg,
jak mó wi Au gu styn Ad Si xtum,992 udzie la jąc zło ści, lecz nie udzie la jąc ła -
ski,” jak i nie są god ni. „Któ rym bo wiem nie udzie la, nie są też god ni, i nie
za słu gu ją; god ni są ra czej, na to za słu gu ją, by nie by ła im udzie lo na.” Stąd
Apo stoł mó wi:993 Nad kim te dy chce, li tu je się, a ko go chce, za twar dza;
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987 Ef 1,4.
988 Tych słów nie czy ta się tam, mia no wi cie w De pra ede sti na tio ne sanc to rum (PL

44,959-992), lecz w Pseu do -Au gu sty na Hy po gno sti con, VI, roz dział 6, n. 8 (PL 45,1661n).
989 To jest De do no per se ve ran tiae, roz dział 17, n. 41 (PL 45,1018).
990 Ad Mo ni mum, I, roz dzia ły 23 i 25 (PL 65,169 B; 172 C; CCL 91,21,25); lecz ca ła po waga

za czerp nię ta zo sta ła  tak, jak mie ści się w Glos sa Lom bar da na Rz 8,29 (PL 191,1450 A).
991 To jest De do no per se ve ran tiae, roz dział 14, n. 35 (PL 45,1014).
k Do słow nie w Glos sa na Rz 9,18 (PL 191,1462 B, po tem C -D), z wy jąt kiem: „Stąd Apo -

stoł... po zba wie nia ła ski.”
992 Epi sto la 194, roz dział 3, n. 14 (PL 33,879; CSEL 57,187).
993 Rz 9,19.



mi ło sier dziem na zy wa jąc prze zna cze nie, a zwłasz cza sku tek prze zna cze nia,
to jest do da nie ła ski; za twar dzia ło ścią zaś po zba wie nie ła ski. – Bo nie należy
my śleć, jak mó wi Au gu styn Ad Sim pli cia num,994 że Bóg tak za twar dza, „jak -
by ko goś zmu szał grze szyć, lecz tyl ko nie któ rym grzesz ni kom nie udzie la
li to ści swo je go uspra wie dli wie nia; i dla te go mó wi się, że ich za twar dza, po -
nie waż nad ni mi się nie li tu je, a nie dla te go, że po bu dza, by grze szy li. Nad
ty mi zaś nie [288] li tu je się, któ rym są dzi, że ła ska nie ma być udzie lo na,
słusz no ścią naj bar dziej skry tą i od ludz kie go ro zu mie nia jak naj dal szą”:
„któ re j995 nie otwie ra, lecz któ rą po dzi wia Apo stoł mó wiąc:996 O głę bo-
ko ści bo gactw i mą dro ści i wie dzy Bo żej!”

DYS TYNK CJA XLI

Roz dział 1l (181).

1.m Czy coś jest za słu gą za twar dze nia lub zli to wa nia. – Au gu styn 
w księ dze ad Si xtum: Je że li zaś „py ta my o za słu gę za twar dzia ło ści i zli to -
wa nia,997 znaj du je my za słu gę za twar dzia ło ści; za słu gi zaś zli to wa nia nie
znaj du je my, po nie waż nie ma” za słu gi zli to wa nia, „by ła ska nie by ła pu sta,
je śli nie dar mo da wa na, lecz za za słu gi od da wa na”. – Au gu styn, Con tra
Iu lia num: „Li tu je się więc we dług ła ski, któ ra jest dar mo da wa na,998

zatwar dza zaś we dług są du, któ ry jest od da wa ny za słu gom”. „Stąd mo żna
pojąć,999 że jak od rzu ce niem Bo żym jest nie chcieć się li to wać, tak za twar -
dzia łość Bo ża jest nie li to wać się: że nie jest coś przez nie go za da wa ne,
przez co czło wiek sta wał by się gor szy, lecz tyl ko nie jest udzie la ne, przez
co był by lep szy.”

2.n Tu krót ko zbie ra po wy ższe, by do dać in ne. Z te go wy raź nie oka -
zu je się, co Apo stoł ro zu miał przez li to wa nie się, a co przez za twar dzia -
łość;1000 po nie waż li to wa nie się nie przy wo łu je żad nej za słu gi, za twar dzia łość
zaś nie jest bez za słu gi. I wy raz „zli to wa nie” bra ny jest tu ja ko prze zna cze -
nie, a zwłasz cza sku tek prze zna cze nia; „za twar dzia łość” zaś, nie ja ko sa mo
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994 To jest De diversis quaestionibus ad Simplicianum. I,  zagadnienie 2, n. 16 (PL 40,121).
995 Epi sto la 194 (ad Si xtum), roz dział 2, n. 5 (PL 33,876; CSEL 57,179n).
996 Rz 11,33.
l Zo bacz: J. Schupp, Die Gna den leh re, 95-100, 151-153.

m Do słow nie w te jże Glos sa na Rz 9,18 (PL 191,1462 B, 1463 B).
997 Epi sto la 194, roz dział 3, n. 14 (PL 33,879; CSEL 57,187).
998 Con tra se cun dam Iu lia ni re spon sio nem opus im per fec tum, I, n. 141 (PL 45,1140).
999 Au gu styn, De di ver sis qu aestio ni bus ad Sim pli cia num, I, za gad nie nie 2, n. 15 (PL

40,120).
n Opie ra się na tej sa mej Glos sa na Rz 9,18 (PL 191,1462 B, 1463 B); zo bacz też Glossa na

Rz 1,4 (PL 191,1309 D) i na Ef 1,4 (PL 192,172 A).
1000 Rz 9,18; jak wy żej, Dys tynk cja 40, roz dział 2 n. 3.



wiecz ne Bo że od rzu ce nie, po nie waż nie ma żad nej je go za słu gi, lecz po -
zba wie nie ła ski czy usu nię cie, któ re w pe wien spo sób jest skut kiem od rzu -
ce nia. Bie rze się [289] jed nak cza sem od rzu ce nie za miast za twar dzia ło ści,
jak i prze zna cze nie za miast swe go skut ku, któ rym jest do da na ła ska: ła ska
bo wiem, któ ra jest do da wa na, jest skut kiem prze zna cze nia. – Sko ro więc
nie ma za sług ła ski, któ ra jest do da wa na czło wie ko wi do uspra wie dli wie -
nia, tym mniej mo gą ist nieć ja kieś za słu gi i sa me go prze zna cze nia, któ rym
od wiecz no ści Bóg wy brał, któ rych chciał; tak i nie od rzu ce nia, któ rym od
wiecz no ści prze wi dział, że nie któ rzy bę dą źli i zo sta ną po tę pie ni.

3.o Da je Przy kład Ja ku ba i Eza wa, mó wiąc że Bóg te go nie wy brał,
a tam te go nie od rzu cił za za słu gi. Jak wy brał Ja ku ba i od rzu cił Eza wa:1001

co nie by ło za ich za słu gi, któ re wte dy mie li, bo nie mie li żad nych, po nie -
waż ani oni nie ist nie li, ani dla przy szłych za sług, któ re prze wi dział, al bo
te go wy brał, al bo tam te go od rzu cił. 

Roz dział 2 (182).

1. Po gląd ja kichś, w nim kie dyś był Au gu styn, lecz po tem od wo -
łał. Nie któ rzy zaś są dzi li, że dla te go Bóg wy brał Ja ku ba, że prze wi dział iż
bę dzie ta kim, któ ry bę dzie w nie go wie rzył i je mu słu żył. Że kie dyś to my -
ślał, mó wi Au gu styn w księ dze Re trac ta tio ne s1002 – gdzie otwar cie do wodzi,
iż gdy by dla przy szłych za sług zo stał wy bra ny, wy bór nie był by już z ła ski:
a więc nie dla te go zo stał wy bra ny przez Bo ga, że ta ki miał być, lecz stał się
ta kim z wy bo ru – tak mó wiąc: „Roz trzą sa jąc, co Bóg wy bie ra w jesz cze nie
na ro dzo nym, któ re mu po wie dział, że do ro sły bę dzie słu żył, a co w ty mże
do ro słym, po dob nie jesz cze nie na ro dzo nym, od rzu ca, do pro wa dzi łem ro -
zu mo wa nie do te go, iż rze kłem: Nie wy brał więc Bóg czy nów ko go kol wiek
w prze wi dze niu, co ma sam dać, lecz wy brał wia rę w prze wi dze niu, i kogo
prze wi dział że bę dzie mu wie rzył, te go wy brał ko mu da Du cha Świę te go,
by czy niąc do brze rów nież ży cie wiecz ne osią gnął.”

2. Wy ja śnia zna cze nie po wy ższych. Oto tu otwar cie mó wi, że nie dla
czy nów go wy brał, lecz dla wia ry, któ rą prze wi dział, że on bę dzie wie rzył.
– Od wo ła nie Au gu sty na w ty mże. Lecz po nie waż i w wie rze jest za słu ga,
jak i w czy nach, od wo łał to mó wiąc:1003 „Jesz cze nie zba da łem do kład -
niej, ani jesz cze nie zna la złem, ja ki jest wy bór ła ski, o [290] któ rym mó wi
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o Nu mer 3 oraz roz dział 2 n. 1-4, zo bacz: Sum ma sen ten tia rum, I,12 (PL 171,1090 B;
176,63 C), do któ rej Lom bard wie le do dał z sa mych słów Au gu sty na; z tej Sum ma prze pisał
ta kże po wa gę Au gu sty na w roz dzia le 2,  na koń cu n. 2 i na po cząt ku n. 3.

1001 Zo bacz Ml 1,2-3 oraz Rz 9,13.
1002 Księ ga I, roz dział 23, n. 2 (PL 32,621; CSEL 36,107n), gdzie Au gu styn od wo łu je to co

powiedział In Epistolam ad Romanos, nn. 60-61 (PL 35,2079). Zobacz o tym samym: De diversis
qu aestio ni bus ad Sim pli cia num, I, za gad nie nie 2, n. 8 (PL 40,115n); De pra ede sti na tio ne
sanc to rum, roz dział 3, n. 7 (PL 44,964).

1003 Re trac ta tio nes, ta mże, nn. 2-3 (PL 32,621 n; CSEL 36,108n).



Apo stoła, w którym mówi:1004 We dług wy bra nia ła ski ostat ki za cho wa ne
zo sta ły. To oczy wi ście nie jest ła ską, je że li po cho dzi z uczyn ków,  ja ko już
co da wa ne jest nie po dług ła ski lecz po dług na le żno ści, ra czej od da wa ne za
za słu gi, niż da ro wa ne. Stąd te go co po wie dzia łem w dal szym cią gu: Mó wi
bo wiem tenże Apo stoł:1005 Ten sam Bóg, któ ry spra wu je wszyst ko we
wszyst kich; ni gdzie zaś nie jest po wie dzia ne: Bóg wie rzy wszyst ko we
wszyst kich; a po tem do da łem: Że więc wie rzy my, jest na sze; że zaś do brze
czy ni my, jest te go, któ ry wie rzą cym da je Du cha Świę te go, za iste nie po -
wie dział bym, gdy bym już wie dział, że na wet sa ma wia ra znaj du je się wśród
da rów Bo ga, któ re da wa ne są w tym sa mym Du chu. Obo je więc są na sze
ze wzglę du na po sta no wie nie wo li, i obo je da ne są przez Du cha wia ry i mi -
ło ści. – A co tro chę da lej po wie dzia łem: Do nas bo wiem na le ży wie rzyć 
i chcieć, do nie go zaś dać wie rzą cym i chcą cym moc do bre go dzia ła nia
przez Du cha Świę te go, przez któ re go mi łość roz la na jest w ser cach
naszych,1006 za iste jest praw dą, lecz na tej sa mej za sa dzie, i obo je są je go,
ponie waż on przy go to wu je wo lę; i obo je są na sze, po nie waż nie dzie ją się,
jak tyl ko gdy my chce my.” Prze to i za słu ga wia ry po cho dzi z mi ło sier dzia
Bo że go. A więc nie dla wia ry lub ja kichś za sług Bóg wy brał nie któ rych od
wiecz no ści, lub dodał ła skę uspra wie dli wie nia w cza sie, lecz w dar mo wej
swej do bro ci wy brał, aby by li do brzy. Stąd Au gu styn w księ dze De pra ede -
sti na tio ne sanc to rum:1007 „Nie dla te go nas wy brał, że prze wi dział, iż ta cy
bę dzie my, lecz aby śmy ta cy by li przez sam wy bór ła ski swo jej, któ rą nas
uczy nił przy jem ny mi w umi ło wa nym Sy nu swo im.” 1008

3. Że prze ciw ne te mu wy da je się, co Au gu styn mó wi gdzieś in dziej.
Prze ciw ne te mu wy da je się, co Au gu styn mó wi o pro ro ku Ma la chia szu,1009

gdzie na pi sa ne jest:1010 Umi ło wa łem Ja ku ba, a Eza wa mia łem w nie na -
wi ści: „Nad kim te dy chce, li tu je się, a ko go chce, za twar dza.1011 Lecz ta
wo la Bo ga nie mo że być nie spra wie dli wa. Wy ni ka bo wiem z naj bar dziej
ukry tych za sług: po nie waż i sa mi grzesz ni cy, cho ciaż z po wo du grze chu
pier wo rod ne go utwo rzy li jed ną ma sę, to jed nak nie brak mię dzy ni mi
różni cy. Wy prze dza więc coś w grzesz ni kach, czym, cho ciaż jesz cze nie są
uspra wie dli wie ni, god ni sta ją się uspra wie dli wie nia; i to sa mo wy prze dza
w in nych grzesz ni kach, któ rzy god ni są  cio su”. Tu oto Au gu styn zda je się
mó wić, że i sa ma wo la Bo ga, któ rą jed nych wy bie ra, dru gich od rzu ca,
pocho dzi z za sług, lecz naj bar dziej ukry tych; to jest, że za za słu gi 
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1004 Rz 11,5.
1005 1 Kor 12,6.
1006 Zo bacz Rz 5,5.
1007 Roz dział 19, n. 38 (PL 44,988).
1008 Ef 1,6.
1009 De di ver sis qu aestio ni bus 83, za gad nie nie 68, n. 4 (PL 40,72).
1010 Ml 1,2-3.
1011 Rz 9,18.



[291] jednych zechciał wybrać, drugich odrzucić; i że za zasługi jednym do-
da wa na jest ła ska uspra wie dli wie nia, dru gim nie, skąd pa da ją pod cio sem.

4. Mo żna po wie dzieć, że to od wo łał. Lecz nie wia do mo, co chciał ro -
zu mieć, chy ba że się po wie, iż ro zu miał to, co wy żej po wie dzie li śmy, że
od wo łał. Bo ta m1012 też za raz do da je coś in ne go, co w księ dze Re trac ta tio -
nes otwar cie od wo łu je;1013 i jed no i dru gie czy ta ją ce mu się una ocz ni. Stąd
praw do po dob ne jest, że w po wy ższych ta kże i to od wo łał. 

5.p Wy po wiedź mo że być poj mo wa na i w ta kim zna cze niu. Mo że
jed nak wy po wiedź ta kże i w tym zna cze niu być poj mo wa na: nie że za zasługi
ktoś jest prze zna cza ny lub za słu gu je ła skę uspra wie dli wie nia, lecz że nie -
któ rzy nie są aż tak źli, by za słu gi wa li, że by ła ska nie by ła im udzie lo na.
Nikt bo wiem nie mo że za słu żyć ła ski Bo ga, przez któ rą jest uspra wie dli -
wio ny; mo że jed nak za słu żyć, by nie przy kła da no się, aby był cał ko wi cie
od rzu co ny. I za iste nie któ rzy ze szli w ta ką głę bię nie go dzi wo ści, że za słu -
gu ją na to, by te go by li god ni; in ni zaś tak ży ją, że cho ciaż nie za słu gu ją na
ła skę uspra wie dli wie nia, nie za słu gu ją jed nak, by zo sta li cał ko wi cie od pę -
dze ni i by ła ska zo sta ła im za bra na. I dla te go po wie dział: „u jed nych grzesz -
ni ków przo du je czym god ni są uspra wie dli wie nia, a u in nych czym god ni
są cio su”. Lecz to jest nie do rzecz ne.

6.r Błęd ny po gląd nie któ rych, mó wią cych cie le śnie o ta jem ni cach
Bo ga. – Au gu styn: O sło wach Apo sto ła: „Wie lu zaś,1014 pra gną cych zdać
spra wę z tej głę bi oraz usi łu ją cych zgod nie z przy pusz cze nia mi swe go serca
prze my śleć nie zba da ną wy so kość są dów Bo ga, ode szło do pró żnych ba śni,
mó wiąc że du sze grze szą wy so ko w nie bie i we dług swych grze chów kiero -
wa ne są w cia ła we dług za sług i za my ka ne są w za słu żo nych so bie jak by
wię zie niach.1015 Ta cy po szli za swo imi my śla mi,1016 a chcąc roz pra wiać [292]
o głę bi Bo ga, wkrę ci li się w głę bi nę, mó wiąc że du sze przed tem prze by wały
w nie bie i tam coś do bre go lub złe go uczy ni ły, a za za słu gi w cia ła ziemskie
strą co ne zo sta ły. To zaś wia ra ka to lic ka od rzu ca, dla wy raź ne go twier dzenia
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1012 Mia no wi cie: De di ver sis qu aestio ni bus 83, za gad nie nie 68, n. 5 (PL 40,73).
1013 Księ ga I, roz dział 26 (PL 32,628; CSEL 36,127).
p Nie wie my, co Mistrz chciał tu ro zu mieć. W Sum ma sen ten tia rum, I,12 (jak czy ta się

w PL 176,64 A -C, a nie w PL 170) znaj du je się pe wien do da tek, o któ rym mó wi H. We is-
weiler, La «Sum ma sen ten tia rum», so ur ces de Pier re Lom bard, w Re cher ches de Thèol. anc.
et mèd. 6(1934)157, przy pis 30; gdzie imien nie zwal cza ny jest Gil bert Por re ta. Stąd uwa ża
się, że po cho dzi to z okre su póź niej sze go od Lom bar da, z koń ca XII wie ku. Co do rze czy:
w Glos sa tu ra Gil ber ta na Rz 9,13 ni cze go nie znaj du je my; zo bacz A. M. Land graf, Unter su -
chun gen zu den Eigen leh ren Gil berts de la Porrèe, w Ze it schrift für Ka tho li sche The olo gie
54(1930)211n.

r Za czerp nię ty co do li te ry z Glos sa na Rz 9,18 (PL 191,1463 A), na któ rej opie ra się
ta kże n. 7.

1014 Ser mo 165, roz dział 5, n. 6 (PL 38,905).
1015 Błąd Ory ge ne sa, jak mó wi Au gu styn, De ci vi ta te Dei XI, roz dział 23, n. 1 (PL 41,336;

CSEL 40-1, 544n; CCL 48,341n).
1016 Zo bacz Jr 18,12: Bo za my śla mi na szy mi pój dzie my.



Apo sto ła, któ re brzmi:1017 Gdy się jesz cze nie na ro dzi li, ani nic do bre go ni
złe go nie uczy ni li” itd. „Lep sza jest prze to wier na nie wie dza,1018 niż zu chwała
wie dza.”

7. Z po wy ższych roz dzia łów wy cią ga twier dze nie o prze zna cze niu
i od rzu ce niu, mia no wi cie że nie są z za sług. Wy brał więc, któ rych ze -
chciał, dar mo wym mi ło sier dziem, nie dla te go że mie li być wier ni, lecz aby
by li wier ni; i dał im ła skę, nie dla te go że wier ni by li, lecz że by się sta li. –
Au gu styn w księ dze Re trac ta tio nes:1019 „Mó wi bo wiem Apo stoł:1020

Który mi ło sier dzia do stą pił, aby był wier ny, a nie po wie dział: po nie waż
był wier ny. Da wa ne jest wpraw dzie i wier ne mu, ale da ne jest ta kże wcze -
śniej, aby był wier ny.” Tak też od rzu cił, któ rych chciał, nie z po wo du przy -
szłych za sług, któ re prze wi dział, „jed nak naj słusz niej szą praw dą i da le ką
od na szych ro zu mień.”1021

8. Py ta nie. Lecz py ta się, czy tak jak mó wi się, że nie któ rych wy brał, aby
by li do brzy i wier ni, tak też na le ży zgo dzić się, że nie któ rych od rzu cił, aby
by li źli i nie wier ni, oraz za twar dził, aby grze szy li. – Od po wiedź. Że żad ną
mia rą nie na le ży się go dzić: bo od rzu ce nie nie jest przy czy ną zła, jak prze -
zna cze nie przy czy ną do bra; a za twar dze nie nie tak czy ni czło wie ka złym,
jak mi ło sier dzie czy ni do brym.

Roz dział 3 (183).

1.s Czy to, co Bóg raz wie i prze wi du je, za wsze wie i prze wi du je,
oraz za wsze wie dział by i prze wi dy wał by. Prócz te go roz wa żyć na le ży,
czy to wszyst ko, co Bóg raz wie lub prze wi du je, za wsze wie i prze wi du je, 
i za wsze wie dział by i prze wi dy wał by, czy on giś wie dział i prze wi dy wał,
czego te raz nie wie i nie prze wi du je.

2. O prze wi dze niu naj pierw od po wia da, mó wiąc że Bóg nie za wsze
prze wi du je, co kie dyś prze wi dy wał. Naj pierw o prze wi dze niu od po wia -
da my, mó wiąc że wie le [293] on prze wi dy wał, cze go obec nie nie prze wi -
du je. Sko ro bo wiem je go prze wi dze nie do ty czy nie cze go in ne go, jak tyl ko
przy szłych,  gdy to co by ło przy szłe sta je się obec ne lub mi ja, prze sta je być
w prze wi dze niu Bo żym; w wie dzy zaś jest za wsze. Bóg więc wszyst ko prze -
wi dział od wiecz no ści, co mia ło za ist nieć, i nie prze sta je prze wi dy wać,
chyba, że prze sta je być przy szłe. Ale gdy prze sta je prze wi dy wać, coś, co
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1017 Rz 9,11.
1018 Au gu styn, Ser mo 27, roz dział 3, n. 4 (PL 38,179; CCL 41,362).
1019 Księ ga I, roz dział 23, n. 4 (PL 32,622; CSEL 36,110), przy to czo ne w De pra ede sti na -

tio ne sanc to rum, roz dział 3, n. 7 (PL 44,965).
1020 1 Kor 7,25.
1021 Zo bacz: Au gu styn, De di ver sis qu aestio ni bus ad Sim pli cia num, I, za gad nie nie 2, n. 16

(PL 40,121).
s Numery 1-2, zobacz: Hugo, De sacramentis, I,2,16n (PL 176,212 C – 213 A); oraz Roland,

Sen ten tiae, 84.



przed tem prze wi dy wał, nie mniej zna jak przed tem po zna wał. Bo nie z po -
wo du bra ku je go wie dzy mó wi się, że coś kie dyś prze wi dy wał, cze go obec -
nie nie prze wi du je, lecz ze zna cze nia sło wa prze wi dy wa nie: prze wi dy wać
bo wiem, to jest wie dzieć, za nim coś się sta nie; dla te go nie mo żna mó wić,
że Bóg prze wi du je, jak tyl ko to co bę dzie.

3.t Tu o wie dzy, mó wiąc, że Bóg za wsze wie, co raz wie. O wie dzy
zaś ina czej mó wi my. Bóg bo wiem za wsze wie wszyst ko, co kie dyś wie:
wszel ką bo wiem wie dzę, któ rą kie dyś ma, za wsze miał i ma i bę dzie miał.

4. Za rzut. Te mu zaś tak się prze ciw sta wia ją: Kie dyś wie dział, że uro dzi
się ten czło wiek, któ ry się uro dził; te raz nie wie, że się uro dzi; wie dział więc
coś, cze go obec nie nie wie. Rów nież wie dział, że świat ma być stwo rzo ny;
obec nie nie wie, że ma być stwo rzo ny; coś więc wie dział, cze go obec nie nie
wie. I mo żna by przy to czyć nie skoń czo ność in nych te go ro dza ju. Roz wią -
zu je. Lecz na to od po wia da my, że to sa mo o na ro dze niu te go czło wie ka 
i o stwo rze niu świa ta ta kże obec nie wie, co wie dział, za nim się sta ło, cho -
ciaż wte dy i te raz tę je go wie dzę trze ba by in ny mi sło wa mi wy ra żać. Bo to,
co wte dy by ło przy szłe, te raz jest prze szłe; dla te go trze ba zmie nić sło wa na
ozna cze nie te go. Tak jak mó wiąc w ró żnych cza sach, okre śla my ten sam
dzień raz przez przy słó wek „ju tro”, gdy jesz cze jest przy szły, raz przez „dziś”,
gdy jest obec ny, raz przez „wczo raj”, gdy mi nął. Tak za nim stwo rzył świat,
Bóg wie dział, że ma być stwo rzo ny, gdy zo stał stwo rzo ny, wie że jest stwo -
rzo ny. A to nie zna czy wie dzieć ró żne rze czy, lecz zu peł nie to sa mo o stwo -
rze niu świa ta. Jak i daw ni Oj co wie wie rzy li, że Chry stus się na ro dzi i umrze,
my zaś wie rzy my, że on już na ro dził się i umarł; a jed nak nie coś in ne go
wie rzy my my i oni, lecz to sa mo. „Cza sy bo wiem, jak rze cze Au gu styn,1022

zmie ni ły się” i dla te go zmie nio ne są sło wa, a ”nie wia ra”. Nie wąt pli wie więc
utrzy muj my, że Bóg za wsze wszyst ko wie, co kie dy kol wiek wie.

[294] DYS TYNK CJA XLIIu

Roz dział 1v (184).

O wszech mo cy Bo żej: gdzie naj pierw roz pa tru je się, dla cze go na -
zy wa ny jest wszech moc ny. Te raz trze ba roz pra wiać o wszech mo cy Boga,
gdzie naj pierw wy stę pu je roz wa ża nie ja kim spo so bem Bóg praw dzi wie 
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t Nu me ry 3-4 za le żą, cza sem do słow nie, od Pio tra Abe lar da, The olo gia Scho la rium, III,5
(PL 178, 1103 A -B, 1104 A).

1022 In Io an nem, trak tat 45, n. 9 (PL 35,1722; CCL 36,392); zo bacz ta kże Epi sto la 102
(ad De ogra tias), za gad nie nie 2, n. 12 (PL 33,374n; CSEL 34-II,554n).

u Po więk szej czę ści opar ta na Pio tra Abe lar da, The olo gia Scho la rium, III,4 (PL 178,
1091 C – 1093 D); zo bacz ta kże je go The olo gia chri stia na, V (PL 178,1321 A – 1324 A).

v Po wprowadzeniu zaczerpniętym od Abelarda, pozostałe słowa przepisane są z Summa
sen ten tia rum, I,14 (PL 171,1094 A; 176,68 A).



na zy wa ny jest wszech moc ny: czy po nie waż wszyst ko mo że, czy tyl ko po -
nie waż mo że to, cze go chce. – Że bo wiem Bóg wszyst ko mo że, do wo dzi
się wie lu po wa ga mi. Mó wi bo wiem Au gu styn w księ dze Qu aestio nes ve te -
ris et no vae Le gis:1023 „Wszyst ko wpraw dzie Bóg mo że, lecz nie czy ni, jak
tyl ko co od po wia da je go praw dzie i spra wie dli wo ści.” Te nże ta mże:1024

„Mógł Bóg wszyst ko ra zem uczy nić, lecz ro zum za ka zał”, to jest wo la. Rozu -
mem bo wiem tam na zwał wo lę, po nie waż wo la Bo ga jest ro zum na i najspra-
wie dliw sza. Trze ba więc wy zna wać, że Bóg wszyst ko mo że.

Roz dział 2w (185).

1. Ja kim spo so bem mó wi się, że Bóg wszyst ko mo że, sko ro my
wie le mo że my, cze go on nie mo że. Lecz py ta się, ja kim spo so bem mówi
się, że wszyst ko mo że, sko ro my coś mo że my, cze go on nie mo że: nie może
bo wiem cho dzić, mó wić i te go ro dza ju, co cał ko wi cie ob ce jest na tu rze Bó -
stwa, po nie waż bez cie le sna i pro sta sub stan cja nie mo że mieć do te go
narzę dzi. – Od po wiedź. Na to uwa żam, że trze ba od po wie dzieć, iż te go
ro dza ju czyn no ści, cho dze nie mia no wi cie i mó wie nie oraz te go ro dza ju,
nie są ob ce mo cy Bo ga, lecz do niej na le żą. Cho ciaż bo wiem te go ro dza ju
czyn no ści Bóg nie mo że mieć w so bie: bo nie mo że cho dzić lub mó wić i te go
[295] ro dza ju, mo że je jed nak dzia łać w stwo rze niach. Czy ni bo wiem, że
czło wiek cho dzi i mó wi i te go ro dza ju. A więc przez te czyn no ści ni cze go nie
uj mu je się mo cy Bo żej, po nie waż i to mo że dzia łać wszech mo gą cy Bóg.

2. Za rzu ca się o in nych czy nach. Lecz są ja kieś in ne czy ny, któ rych
Bóg w ża den spo sób nie mo że wy ko nać, jak grze chy: nie mo że bo wiem
kła mać, nie mo że grze szyć. – Roz wią zu je. Lecz wszech mo cy Bo ga w niczym
się nie uj mu je, ani nie od ma wia, je że li mó wi się, że nie mo że grze szyć, bo
to by nie by ło mo cy, lecz sła bo ści: gdy by bo wiem to mógł, nie był by
wszech moc ny. To, że te go nie mo że, na le ży przy pi sać mo cy, a nie sła bo -
ści. Stąd Au gu styn w XV księ dze De Tri ni ta te rze cze:1025 „Wiel ką jest mo cą
Bo ga, nie móc kła mać”. Jest bo wiem coś, co w jed nych rze czach od no si się do
mo cy, w in nych zaś nie; i co w jed nych jest chwa leb ne, w in nych na gan ne.
A więc Bóg nie jest mniej moc ny, po nie waż nie mo że grze szyć, po nie waż
w ża den spo sób wszech moc ny nie jest ten, kto to mo że.

3. Prze ciw sta wia rów nież o in nych. Są bo wiem i ja kieś in ne, któ rych
Bóg nie mo że: dla te go wy da je się, że nie wszyst ko mo że: bo nie mo że
umrzeć ani po my lić się. – Stąd Au gu styn w księ dze De sym bo lo:1026 „Bóg
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1023 Za gad nie nie 97 (dzie ło Am bro zja stra), PL 35,2291; CSEL 50,172).
1024 Za gad nie nie 106 (PL 35,2320; CSEL 50,244).
w Zło żo ny ze słów Abe lar da (1091 C – 1092 B) oraz Sum ma sen ten tia rum (1094 B -C;

68 B); skąd też po wa ga Au gu sty na.
1025 Roz dział 15, n. 24 (PL 42,1078; CCL 50A,498).
1026 Ser mo 214, n. 4 (PL 38,1068); zo bacz Au gu styn, Ser mo ad ca te chu me nos de sym bolo,

roz dział 1, n. 2 (PL 40,627).



wszech mo gą cy nie mo że umrzeć, nie mo że się po my lić, nie mo że stać się
bied ny, nie mo że być zwy cię żo ny. Te za iste i te go ro dza ju, nie do rzecz ne
jest, by mógł wszech moc ny!” Je że li bo wiem te go ro dza ju do zna niom i bra -
kom mógł by ulec, nie był by w naj mniej szym stop niu wszech moc ny. I stąd
oka zu je się wszech moc ny, po nie waż one doń nie mo gą się zbli żyć; mo że
jed nak je dzia łać w in nych.

Roz dział 3 (186). 

1.x Że wszech moc Bo ga dwo ja ko jest roz pa try wa na. Tu więc do kład -
nie roz pa tru ją cym wszech moc je go uka zu je się dwo ja ko, mia no wi cie że
czy ni wszyst ko, co chce, oraz ni cze go w ogó le nie cier pi. Zgod nie z oboj -
giem naj praw dzi wiej gło si się, że Bóg jest wszech moc ny, bo nie ma ni cze -
go, co by mo gło mu wnieść ze psu cie do wy cier pie nia, ani przy nieść
prze szko dę do dzia ła nia. Jaw ne więc jest, że Bóg ni cze go w ogó le nie mo -
że cier pieć, a wszyst ko mo że czy nić, oprócz tych tyl ko, któ ry mi je go god -
ność ura - [296] żo na by zo sta ła i od mó wio no by je go wznio sło ści; W tym
jed nak nie jest mniej wszech moc ny: to bo wiem móc, nie jest móc, lecz nie
móc. Niech więc nikt nie ośmie la się zwać w czym kol wiek nie moc nym Bo -
ga, któ ry mo że wszyst ko, co móc, na le ży do mo cy; i dla te go praw dzi wie
zwa ny jest wszech moc ny.

2.y Nie któ re po wa gi prze ka zu ją, że dla te go zwie się wszech moc ny,
po nie waż mo że co kol wiek chce. Z nie któ rych po wag prze ka za ne jest,
że dla te go za iste zwa ny jest wszech moc ny, po nie waż co kol wiek chce, może.
Stąd Au gu styn w En chi ri dion:1027 „Nie dla cze go in ne go praw dzi wie zwa ny
jest wszech moc ny, jak tyl ko po nie waż co kol wiek chce, mo że, ani wo lą jakie -
goś stwo rze nia nie jest ta mo wa ny sku tek wo li wszech moc ne go.” – Te nże
w księ dze De spi ri tu et lit te ra:1028 „Bóg nie mo że czy nić rze czy nie spra wie -
dli wych, po nie waż sam jest naj wy ższą spra wie dli wo ścią i do bro cią. Wszech -
moc ny zaś jest, nie po nie waż mo że wszyst ko czy nić, lecz po nie waż mo że
spra wić co kol wiek chce, tak że nic nie zdo ła oprzeć się je go wo li, by się
nie speł ni ła, al bo ja kimś spo so bem jej prze szko dzić.” – Jan Zło to usty 
w pew nej ho mi lii De expo si tio ne Sym bo li po wia da:1029 „Wszech mo gą cy jest
zwa ny, po nie waż je go móc nie mo że na po tkać nie móc; jak mó wi Pro -
rok:1030 Wszyst ko, co kol wiek chciał, uczy nił; on więc jest wszech moc ny,
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x Pra wie do słow nie wzię ty z Hu go na, De Sa cra men tis, I,2,22 (PL 176, 214 B).
y Wszyst kie po wa gi u Abe lar da, The olo gia Scho la rium, III,4 (PL 178, 1092 D – 1093 A).
1027 Roz dział 96 (PL 40,276).
1028 Tak i Abe lard, jak ni żej za zna czo no (w dru giej se rii przy pi sów), lecz po wa ga nie znaj -

du je się w księ dze De spi ri tu et lit te ra (PL 44,201-246; CSEL 60,155-299).
1029 Ra czej Io an nes Me dio cris, Ser mo 27 (De expo si tio ne Sym bo li II): „Wszech moc ny jest

zwa ny, po nie waż je go móc nie mo że zna leźć nie móc... Owa więc wszech moc, że by wszystko
co chce, mógł” (PLS 4,822).

1030 Ps 113,11.



aby mógł wszyst ko co chce.” Stąd Apo stoł rze cze:1031 Któż bo wiem wo li jego
się sprze ci wi? Ty mi po wa ga mi wy da je się udo wod nio ne, że Bóg z te go tylko
zwa ny jest wszech moc ny, że mo że wszyst ko co chce, nie po nie waż wszyst -
ko mógł by.

3.z Okre śle nie po wy ższych po wag. Lecz na to mo żna po wie dzieć, 
że Au gu styn, gdzie mó wi: „Nie na zy wa się wszech moc ny, po nie waż wszyst -
ko mógł by” itd., tak sze ro ko i ogól nie wziął „wszyst ko”, że na wet zło by 
za warł, któ re go Bóg ani chce, ani mo że. Nie za prze czył więc, że mo że 
[297] wszyst ko, co przy stoi mu móc. – Po dob nie gdy mó wi: „Nie dla cze goś
innego praw dzi wie zwa ny jest wszech moc ny, jak tyl ko po nie waż co kol wiek
chce, mo że,” nie prze czy, że mo że on ta kże to, cze go nie chce, lecz prze -
ciw ko tym, któ rzy mó wi li, że Bóg wie le chce, cze go nie mógł, twier dzi, że
on może co kol wiek chce i z te go praw dzi wie zwa ny jest wszech moc ny, 
nie dla czego in ne go, po nie waż mo że co kol wiek chce.

4. Jak na le ży poj mo wać: mo że co kol wiek chce. Lecz pil nuj się, jak
poj mu jesz „mo że, co kol wiek chce”, czy co kol wiek chce, on mo że, czy co -
kol wiek chce uczy nić, czy co kol wiek chce, aby sta ło się. Je że li bo wiem
powiesz, że dla te go zwa ny jest wszech moc ny, po nie waż mo że co kol wiek
chce móc, więc i Piotr obec nie mo że po dob nie zwa ny być wszech moc ny,
al bo kto kol wiek ze świę tych Bło go sła wio nych, po nie waż mo że, co kol wiek
chce móc, i mo że czy nić, co kol wiek chce czy nić. Nie chce bo wiem czy nić,
jak tyl ko to, co czy ni, ani móc jak tyl ko, co mo że. Lecz nie mo że uczy nić,
co kol wiek chce, aby się sta ło: chce bo wiem by zo sta li zba wie ni, któ rzy mają
być zba wie ni; ale zba wić ich nie mo że. Bóg zaś, co kol wiek chce, aby się
stało, mo że uczy nić. Je że li bo wiem chce, by coś się sta ło przez nie go, może
to przez sie bie uczy nić i przez sie bie czy ni; jak nie bo i zie mię przez sie bie
uczy nił, po nie waż chciał. Je że li zaś chce, aby sta ło się przez stwo rze nie, 
i przez nie dzia ła; jak przez lu dzi ro bi do my i te go ro dza ju wy ro by rze mieśl -
ni cze. I Bóg za iste ze sie bie i przez sie bie mo że; czło wiek zaś lub Anioł, jak -
kol wiek świę ty, nie jest moc ny ze sie bie lub przez sie bie.

5. Za rzut. Lecz mo że po wiesz, że i Syn Bo ży nie mo że od sie bie, ani
Duch Świę ty, lecz tyl ko Oj ciec. Ten bo wiem mo że od sie bie, kto jest od sie -
bie; Syn zaś, po nie waż nie jest od sie bie, lecz od Oj ca, nie mo że od sie bie,
lecz od Oj ca, a Duch Świę ty od obu. – Roz wią zu je. Na to od po wia da my,
że cho ciaż Syn nie mo że od sie bie i nie dzia ła od sie bie, mo że jed nak i dzia -
ła przez sie bie, tak jak i Duch Świę ty. Stąd Hi la ry mó wi w IX księ dze 

299Dystynkcja 42

1031 Rz 9,19.
z Aby po praw nie po jąć to okre śle nie po wy ższych po wag (ru bry ka), czy ta ją cy niech

wie, że Mistrz uka zu je tu swą za le żność od Sum ma sen ten tia rum. Bo wy żej, w n. 2, po waga
Au gu sty na od czy ta na jest z Abe lar dem: „Wszech moc ny zaś jest, nie po nie waż wszyst ko może
czynić”; tu zaś wyjaśniając ją Lombard odnosi się do Summa sententiarum I,14 (PL 171,1094 B;
176 68 A-B), gdzie powaga Augustyna częściowo jest przekazana, a mianowicie w wyrażeniu:
„Bóg nie zwie się wszech moc ny, po nie waż wszyst ko mo że czy nić”.



De Tri ni ta te:1032 „Ta jest jed ność na tu ry, któ rej prze czysz błęd no wier co, że
Syn tak przez sie bie dzia ła, że nie od sie bie dzia ła i tak nie od sie bie działa,
że przez sie bie dzia ła.” Mó wi się, iż przez sie bie dzia ła i jest moc ny, po nie -
waż ma moc na tu ral ną, tę sa mą co Oj ciec, któ rą mo cen jest i dzia ła; lecz
po nie waż ma ją od Oj ca, nie od sie bie, dla te go od Oj ca, nie od sie bie, mówi
się, że mo że i dzia ła. Czło wiek zaś i Anioł dar mo da ną ma moc, któ rą jest
moc ny.

6. Tu w peł ni uka zu je się, dla cze go zwa ny jest wszech moc ny. Stąd
więc praw dzi wie i wła ści wie Bóg Trój ca zwa ny jest wszech moc ny, po nie -
waż przez sie bie, to jest na tu ral ną mo cą, mo że co kol wiek chce, by się stało
i co kol wiek chce mo że. Nic bo wiem [298] nie chce, by się sta ło, cze go nie
mógł by uczy nić przez sie bie lub przez stwo rze nie; i nie chce móc, cze go
nie mo że. A wszyst ko co chce, by się sta ło, chce móc; lecz nie wszyst ko co chce
móc, chce też by się sta ło: gdy by bo wiem chciał, to by się i sta ło, bo wo li
je go nic nie mo że się oprzeć.

DYS TYNK CJA XLIIIa

Roz dział je dy ny (187).

1.b Po gląd nie któ rych, że Bóg ni cze go nie mo że, jak tyl ko co czyni.
Nie któ rzy jed nak chlu biąc się swym umy słem usi ło wa li moc Bo ga ogra ni -
czyć pod mia rą. Gdy bo wiem mó wią: „ty le mo że Bóg, nie wię cej”, cóż to
jest in ne go, niż je go moc, któ ra jest nie skoń czo na, za my kać i ogra ni czać
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1032 Nu mer 48 (PL 10,319 C).
a Że w ca łej tej Dys tynk cji Mistrz zwal cza na ukę Pio tra Abe lar da, jest oczy wi ste za rów -

no z je go ni żej do łą czo nych tek stów, jak ze świa dec twa jed ne go z je go słu cha czy: „Mistrz
Piotr Abe lard mó wił, że Bóg nie mo że czy nić, jak tyl ko co czy ni, ani opu ścić, jak tyl ko co
opusz cza. Co chciał tak udo wod nić: ‘Bóg ni cze go nie czy ni bez uza sad nie nia, ni cze go nie
opusz cza bez uza sad nie nia. Prze to gdy by czy nił coś, co obec nie opusz cza, już dzia łał by
wbrew te mu uza sad nie niu, dla któ re go obec nie to opusz cza; a gdy by opusz czał co obec nie
czy ni, prze ciw ko te mu by dzia łał, dla cze go po sta no wił to uczy nić.’ Tak sły sza łem go uczą -
ce go” (Qu aestio nes Ma gi stri Odo nis Su es sio nen sis, Część II, n. 298; wyd.: I. B. Card. Pi tra,
w Ana lec ta No vis si ma Spi ci le gii So le smen sis, Tu scu lum 2(1888)113; oraz ko deks Camera-
cen sis, Bi blio te ka Miej ska 561 [nie gdyś 519], 65a -b). Jed nak nie słusz nie  za gad nie nia 288-334
przy pi sy wa ne są Mi strzo wi Odo no wi z Soissons, czy li Ur si cam po, przez ich do stoj ne go wy -
daw cę; są to ra czej, jak nam się wy da je, za pi ski roz mów Mi strza Pio tra Po że ra cza (Ma du cator);
o tym za gad nie niu zo bacz I. Bra dy, Pe ter Man du ca tor and the Oral Te achings of Pe ter Lom -
bard, w An to nia num 41(1966)461-465. 

b Za gad nie nie wpro wa dza ją sło wa Hu go na, De sa cra men tis, I,2,22 (PL 176,214 B -C);
a po tem roz trzą sa ne jest z po mo cą Sum ma sen ten tia rum, I,14 (PL 171,1094 C – 1095 D;
176,68 C – 69 C). O tym za gad nie niu zo bacz Pio tra Abe lar da, The olo gia chri stia na, V, oraz
The olo gia Scho la rium, III.5 (PL 178,1324 A – 1330 C, 1093 D – b1101 A), a ta kże je go Apo -
lo gia seu fi dei con fes sio (PL 178, 107, 7-8) i spis je go błę dów (DS 721o, 726). „Pierw sze ich
uza sad nie nie” oraz „Dru gie” przed sta wio ne są w The olo gia Scho la rium, III,5 (PL 178,1095 C).



do mia ry? Mó wią bo wiem: Nie mo że Bóg cze goś in ne go czy nić niż czy ni,
ani le piej czy nić te go, co czy ni, ani cze goś opu ścić z tych, któ re czy ni. I ten
swój po gląd praw do po dob ny mi do wo da mi i zmy ślo ny mi przy czy na mi, jak
i świa dec twa mi świę tych po wag wzmac niać usi łu ją, mó wiąc: (Pierw sze ich
uza sad nie nie.) Nie mo że Bóg czy nić, jak tyl ko co jest do bre i spra wie dliwe
aby się sta ło; nie jest zaś spra wie dli we [299] i do bre by sta ło się od nie go,
jak tyl ko co czy ni. Je że li bo wiem coś in ne go jest spra wie dli we i do bre aby
on czy nił, niż czy ni, prze to nie czy ni wszyst kie go, co spra wie dli we jest i do -
bre aby on czy nił. Lecz któż ośmie li się to po wie dzieć? – Dru gie. Do da ją
też: Nie mo że czy nić, jak tyl ko cze go wy ma ga je go spra wie dli wość; lecz
spra wie dli wość je go nie wy ma ga by czy nił, jak tyl ko co czy ni; nie mo że więc
czy nić jak tyl ko co czy ni. I ta sa ma spra wie dli wość wy ma ga, by nie czynił
te go cze go nie czy ni; nie mo że zaś czy nić wbrew swo jej spra wie dli wo ści; 
a więc nie mo że czy nić cze goś z tych, któ re opusz cza.

2. Od po wiedź na pierw sze po wie dze nie. Na to zaś od po wie my uka -
zu jąc dwo ja kie zna cze nie słów i roz wi ja jąc to, co oni za wi nę li, tak: „Nie
mo że Bóg czy nić, jak tyl ko co jest do bre i spra wie dli we”, to zna czy nie może
czy nić jak tyl ko to, co gdy by uczy nił, by ło by do bre i spra wie dli we, to jest
praw da; lecz mo że czy nić wie le rze czy, któ re nie są ani do bre ani spra wie -
dli we, po nie waż ani nie są, ani nie bę dą, ani do brze  się sta ją lub sta ną, po -
nie waż ni gdy się nie sta ną. – Od po wiedź na to, co zo sta ło po wie dzia ne
dru gie. Ta kże co po dru gie przed ło żo ne zo sta ło: „Nie mo że czy nić, jak tylko
cze go wy ma ga je go spra wie dli wość, a nie mo że czy nić te go, cze go spra wie -
dli wość je go wy ma ga, by się nie sta ło,” po wia da my, że sło wa wy klu cze nia
o Bo gu nie wy po wia da się od po wied nio, i nie bie rze się ści śle. A w tych
wy po wie dziach jest dwo ja kie zna cze nie. – Je że li bo wiem poj mu jesz: „Nie
mo że czy nić, jak tyl ko cze go wy ma ga je go spra wie dli wość,” to zna czy jak
tyl ko cze go chce je go spra wie dli wa wo la, mó wisz błęd nie. Za spra wie dli -
wość bo wiem Bo ga bie rze się je go naj słusz niej szą wo lę, jak poj mu je Au -
gu styn.1033 Wy kła da jąc te sło wa Pa na, mó wią ce go w Księ dze Ro dza ju do
Lo ta:1034 Nie bę dę mógł nic uczy nić, aż tam wnij dziesz, po wia da: „Po wie -
dział, że nie mo że, co bez wąt pie nia mógł przez moc, lecz nie mógł przez
spra wie dli wość;” jak by: mógł wpraw dzie, lecz nie chciał, a ta wo la by ła
spra wie dli wa. – Je że li zaś przez te sło wa poj mu jesz, że on nie mógł uczy -
nić, jak tyl ko to, co gdy by się sta ło, zgod ne by ło by z je go spra wie dli wo ścią,
mó wisz praw dę. – Po dob nie roz ró żnij to: „Nie mo że czy nić, cze go je go
spra wie dli wość wy ma ga, by nie czy nił”: to zna czy nie mo że czy nić te go, co
sam, któ ry jest naj wy ższą spra wie dli wo ścią, czy nić nie chce, jest błę dem.
Je że li zaś poj mu jesz ty mi sło wy, że on nie mo że czy nić te go, co nie mo że
zgo dzić się z je go spra wie dli wo ścią, mó wisz praw dę.
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1033 Con tra Gau den tium, I, roz dział 30, n. 35 (PL 43,727; CSEL 53,233).
1034 Rdz 19,22.



3.c Trze cie ich uza sad nie nie. Do da ją jesz cze in ne mó wiąc: Nie mo że
Bóg czy nić, jak tyl ko co po wi nien; nie po wi nien zaś czy nić, jak tyl ko co
czyni. Je że li [300] bo wiem po wi nien czy nić coś in ne go, prze to nie czy ni
wszyst kie go co po wi nien; je że li zaś czy ni wszyst ko co po wi nien i nie mo -
że czy nić jak tyl ko co po wi nien, prze to nie mo że czy nić jak tyl ko co czy ni.
– Rów nież: al bo po wi nien opu ścić co opusz cza, by nie czy nić, al bo nie po -
wi nien. Je że li nie po wi nien, nie słusz nie opusz cza; je że li zaś po wi nien
opuścić, prze to nie po wi nien czy nić. Je że li zaś nie po wi nien, nie wy pa da 
i nie trze ba by czy nił. A je że li nie wy pa da ani nie trze ba by czy nił, prze to
nie mo że czy nić. Nie mo że więc czy nić, jak tyl ko co czy ni. I nie mo że opu -
ścić co czy ni, by nie uczy nił, po nie waż po wi nien to czy nić; a co po wi nien
czy nić, nie mo że te go opu ścić. – Od po wiedź. Lecz, jak mi się zda je, to słowo
„po wi nien” za wie ra tru ci znę. Mno gie bo wiem i za wi łe ma poj mo wa nie. 
I nie sto su je się ści śle do Bo ga, któ ry nie jest nam dłu żni kiem, chy ba może
z obiet ni cy; my zaś je ste śmy je go dłu żni ka mi z po wie rze nia. Aby zaś tru ciznę
usu nąć, roz ró żnij zna cze nie sło wa: „Nie mo że Bóg czy nić, jak tyl ko co po -
wi nien”, to zna czy jak tyl ko co chce, jest błę dem: tak bo wiem mo żna powie -
dzieć, że po wi nien coś, po nie waż chce te go. Je że li zaś mó wi się: „Nie mo że
jak tyl ko co po wi nien”, to zna czy nie mo że, jak tyl ko to, co gdy by uczy nił,
do brze by mu od po wia da ło, jest praw dą.

4.d Czwar te ich uza sad nie nie. Do da ją oni ta kże mó wiąc: Ni cze go nie
czy ni ani nie opusz cza, jak tyl ko z naj lep szej i ro zum nej przy czy ny, cho ciaż
nam jest ta jem na, zgod nie z któ rą trze ba, by czy nił i opusz czał to, co czy ni
i opusz cza. Za sa da bo wiem jest w nim, zgod nie z któ rą to czy ni, a tam to
opusz cza; ta za sa da jest wiecz na i trwa za wsze, nie mo że te go co czy ni opu -
ścić, ani te go co opusz cza czy nić; i tak nie mo że czy nić, jak tyl ko to, co czyni.
– Od po wiedź. I na to od po wia da my okre śla jąc dwu znacz ność mo wy. Gdy
bo wiem mó wi się: „W Bo gu jest za sa da lub naj lep sza przy czy na, zgod nie 
z któ rą czy ni wszyst ko co czy ni, a opusz cza wszyst ko co opusz cza,” jest na -
wet praw dą, po nie waż w nim jest naj słusz niej sza i naj rze tel niej sza wo la,
któ rą czy ni i opusz cza co chce, wbrew któ rej czy nić nie mo że, ani po za nią
czy nić nie mo że. A nie dzia łał by za iste prze ciw ko niej, ani po za nią, gdy by
opu ścił co  czy ni lub czy nił co opusz cza, lecz przy trwa niu tej sa mej za sady
i przy czy ny, mógł coś in ne go czy nić, a to opusz czać. Cho ciaż więc w nim
jest za sa da, zgod nie z któ rą jed no czy ni, dru gie opusz cza, mo że jed nak
zgod nie z tą sa mą za sa dą i opu ścić co czy ni i czy nić co opusz cza.

[301] 5. Jesz cze do da ją do py ta nia. Oni zaś do da ją: Za sa da jest, że on
czy ni to, co czy ni, a nie co in ne go i nie mo że czy nić, jak tyl ko co jest za sadą,
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c Trze cie uza sad nie nie krót ko przy to czo ne jest w Sum ma sen ten tia rum, I,14 (PL 171,
1096 D; 176,69 B -C), lecz w tej po sta ci nie znaj du je się li te ral nie u Abe lar da; zo bacz jed nak
je go The olo gia Scho la rium, III,5 (PL 178, 1095C – 1096 B). Że pod sło wem „po wi nien”
ukry ta jest tru ci zna, mó wi ta kże au tor Sum ma sen ten tia rum.

d Czwar te uza sad nie nie zna lazł Mistrz w The olo gia Scho la rium, III,5 (PL 178,1094 D).
Co do n. 5 zo bacz Abe lard, nie co ni żej (1095 B).



że on czy ni; i tak nie mo że czy nić, jak tyl ko co czy ni. Ta kże za sa dą jest, 
że on opusz cza co opusz cza i nie mo że nie opu ścić, po nie waż za sa dą jest,
że on opusz cza; i tak nie mo że nie opu ścić te go, co opusz cza. – Od po -
wiedź. I na to od po wia da my, że wy po wie dzi są dwu znacz ne i dla te go
powin ny być okre ślo ne. Je że li bo wiem gdy mó wi się: „nie mo że czy nić, jak
tyl ko co jest za sa dą, że on czy ni”, poj mu jesz, że on nie mo że czy nić jak tylko
to, co jest ro zum ne, i to, co gdy by się sta ło, by ło by ro zum ne, zna cze nie jest
praw dzi we. Je że li zaś poj mu jesz, że on nie mo że czy nić in nych ro zum nych
i do brych, jak tyl ko któ re chce i czy ni, poj mo wa nie jest błęd ne.

6.e In ne ich uza sad nie nie. Do łą cza ją rów nież coś in ne go, mó wiąc:
Jeże li Bóg mo że czy nić coś in ne go niż czy ni, mo że więc czy nić to, cze go
nie prze wi dział; a je że li mo że czy nić to, cze go nie prze wi dział, mo że dzia -
łać bez prze wi dze nia. Po nie waż wszyst ko co prze wi dział, że uczy ni, czy ni;
a nie czy ni cze goś, cze go nie prze wi dział. A je że li nie mo żli we jest, by coś
się sta ło po za je go prze wi dze niem, ko niecz ne jest, by sta ło się wszyst ko,
co zo sta ło prze wi dzia ne, prze to w ża den spo sób nie jest mo żli we, by sta ło
się coś in ne go, niż się sta je. A więc nie mo że od Bo ga coś się stać, jak tylko
co się sta je. – To py ta nie z po wy ższych ła two się okre śla. To zaś py tanie
o prze wi dze nie ła two mo żna okre ślić przez to, co wy żej zo sta ło po wie -
dziane, gdy mo wa by ła o prze wi dze niu.1035

7.f Uży wa ją po wag w po świad cza niu swe go po glą du. Do tego zaś,
owi po szu ki wa cze, któ rzy umę czy li się głę bo kim szu ka niem,1036 do łą cza ją
świa dec twa Świę tych. Mó wi bo wiem Au gu styn w księ dze De Sym bo lo:1037

„Te go tyl ko nie mo że Bóg, cze go nie chce.” Przez co wy da je się, że nie może
uczy nić cze goś, jak tyl ko co chce. Lecz nie chce, jak tyl ko to, co czy ni; i tak
wy da je się, że nie mo że, jak tyl ko co czy ni. – Jak na le ży po jąć po wa gę.
To zaś tak na le ży po jąć: „Te go tyl ko nie mo że Bóg, cze go nie chce”, miano -
wi cie móc.

[302] 8. Au gu styn. Te nże w VII księ dze Con fes sio nes,1038 mó wiąc do
Bo ga rze cze: „I do ni cze go nie je steś zmu sza ny wbrew wo li, po nie waż 
wola two ja nie jest więk sza niż moc; by ła by zaś więk sza, gdy byś ty sam był
więk szy od sa me go sie bie.” Stąd wy da je się, że Bóg nie mo że wię cej niż
chce: tak jak nie chce wię cej niż mo że. Jak bo wiem wo la nie jest więk sza
od mo cy; tak ani moc nie jest więk sza od wo li; a prze to, tak jak nie chce
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e To no we uza sad nie nie przy to czo ne jest, jak znaj du je się u Hu go na, De Sa cra men tis,
I,2,22 (PL 176,214 C -D).

1035 Dys tynk cja 38-39.
f Nu me ry 7-8: Świa dec twa Świę tych, mia no wi cie Au gu sty na, któ ry mi po słu gu je się Abe-

lard, wzię te są z Sum ma sen ten tia rum, I,14 (PL 171,1095 A -B; 176,68 D – 69 A); u sa me go
Abe lar da to De Sym bo lo znaj du je się tylko w Sic et non, roz dzia le 35 (PL 178,1396 A), in ne,
z księ gi VII Con fes sio nes, jest w The olo gia Scho la rium, II,10 (PL 178,1058 D).

1036 Ps 63,7.
1037 Ser mo 214, n. 3 (PL 38,`1067).
1038 Roz dział 4, n 6 (PL 32,736; CSEL 33,145n).



wię cej niż mo że, tak mó wią, że nie mo że wię cej niż chce. – Od po wiedź.
Lecz na to od po wia da my: że ani wo la od mo cy, ani moc od wo li nie jest
więk sza, po nie waż jed ną i tą sa mą rze czą jest moc, wo la, mia no wi cie sam
Bóg, któ ry był by więk szy od sie bie sa me go, gdy by wo la by ła więk sza od
mo cy, al bo moc od wo li. I tą po wa gą nie za prze cza się, że Bóg wię cej mo -
że niż chce, po nie waż wię cej jest pod da ne je go mo cy niż wo li. Wy znaj my
więc, że Bóg wie le rze czy mo że uczy nić, któ rych nie chce, i mo że opu ścić,
któ re czy ni.

9.g Po wa ga mi po twier dza, że Bóg mo że czy nić wię cej niż czy ni. Aby
to z więk szą pew no ścią i moc niej by ło utrzy my wa ne, świa dec twa mi Pi sma
Świę te go po twierdź my, że Bóg mo że wię cej czy nić, niż czy ni. Sa ma Praw -
da we dług Ma te usza po wia da:1039 Czy my ślisz, że nie mógł bym po pro sić
Oj ca mo je go, a przy słał by mi za raz wię cej niż dwa na ście huf ców aniel -
skich? Z tych słów ja sno wy ni ka, że i Syn mógł po pro sić o to, o co nie pro -
sił, a Oj ciec speł nić, cze go nie speł nił. Obaj więc mo gli czy nić, cze go nie
czy ni li. – Au gu styn też w En chi ri dion mó wi:1040 „Wo la wszech moc ne go
może wie le czy nić, któ rych ani nie chce, ani nie czy ni. Mo gła bo wiem
uczynić, by dwa na ście huf ców Anio łów wal czy ło prze ciw ko tym, któ rzy
Chry stu sa poj ma li.” – Te nże w ty mże:1041 „Dla cze go w nie któ rych nie zostały
do ko na ne cu da, któ re gdy by by ły do ko na ne, lu dzie ci czy ni li by po ku tę,1042

a do ko na ne zo sta ły u tych, któ rzy nie mie li uwie rzyć? Wte dy nie bę dzie
ukry te, co te raz ukry te jest. I za iste nie by ło nie spra wie dli we, że Bóg nie
chciał, by zo sta li zba wie ni, cho ciaż mo gli zba wie ni [303] być, gdy by chciał.
Wte dy w ja snym świe tle mą dro ści bę dzie wi dać, co obec nie ma wia ra po -
bo żnych, za nim w jaw nym po zna niu bę dzie wi dać, jak pew na i nie zmienna
i naj bar dziej sku tecz na jest wo la Bo ga, któ ra wie le by mo gła, a nie ze chciała,
ni cze go zaś nie chce, cze go nie mo że.” – Te nże w księ dze De na tu ra et 
gra tia:1043 „Pan wskrze sił Ła za rza  w cie le.1044 Czy na le ży mó wić: nie mógł
Ju da sza wskrze sić w ser cu? Mógł za iste, lecz nie chciał.” Tu po wa ga mi i wielu
in ny mi otwar cie się na ucza, że Bóg mo że wie le uczy nić, cze go nie chce.

Księga I304

g Po wa ga Ma te usza wraz z wy ja śnie niem prze pi sa na jest z The olo gia Scho la rium, gdzie
po słu gi wał się nią prze ciw ko so bie sa me mu Mistrz Abe lard (PL 178,1097 B -C). Co na stę pu -
je z En chi ri dion, znaj du je się do słow nie w Sum ma sen ten tia rum, I,14 (PL 171,1094 C;
176,68 C). Te nże wy do był to z The olo gia chri stia na, V (PL 178,1328 C). Dru ga po wa ga o tym
sa mym tyl ko czę ścio wo przy to czo na jest w Sum ma sen ten tia rum, skąd za czerp nię to ta kże
po zo sta łość te go nu me ru.

1039 Mt 26,53.
1040 Tak i Sum ma sen ten tia rum, jak ni żej w dru giej se rii za pi sa no; lecz  nie ma u Au gu -

sty na, chy ba co do zna cze nia, czę ścio wo w  En chi ri dion, roz dział 95 (PL 40,276), czę ściowo
w De spi ri tu et lit te ra, roz dział 35, n. 62 (PL 44,241; CSEL 60,221n).

1041 En chi ri dion, roz dział 95 (PL 40,275n).
1042 Zo bacz, Mt 11,21: Gdy by w Ty rze i Sy do nie sta ły się cu da, któ re stały się w was...

daw no by po ku tę czy ni ły.
1043 Roz dział 7, n. 8 (PL 44,250n; CSEL 60,237).
1044 Zo bacz: J 11,43-44.



10.gg Że bez zmien no ści mo cy lub wo li Bóg mo że też coś in ne go
chcieć i czy nić niż chce i czy ni. To na wet ro zu mem mo żna udo wod nić.
Nie chce bo wiem Bóg wszyst kich lu dzi uspra wie dli wić, a jed nak któż 
wątpi, że może? Może więc Bóg coś innego czynić niż czyni; a jednak, jeżeli
coś in ne go uczy nił by, sam nie był by in ny. I mo że coś in ne go chcieć niż
chce, a jed nak wo la je go żad nym spo so bem ani in na, ani no wa, ani zmien -
na być nie mo że. Cho ciaż bo wiem mógł by chcieć, cze go ni gdy nie chciał,
jed nak nie świe żo, ani no wą wo lą, lecz tyl ko wiecz ną mo że chcieć; mo że
bo wiem chcieć, co mo że od wiecz no ści ze chcieć. Ma bo wiem moc chce nia
i te raz i od wiecz no ści, cze go jed nak ani obec nie, ani od wiecz no ści nie chciał.

DYS TYNK CJA XLIV

Roz dział 1h (188).

1. Czy Bóg mo że czy nić coś le piej niż czy ni. Te raz po zo sta je do roz -
trzą sa nia, czy Bóg mo że coś le piej czy nić niż czy ni. 

[304] 2. Oni mó wią, że nie mo że. Zwy kli bo wiem mó wić ci ba da cze,
że te go co Bóg czy ni, le piej czy nić nie mo że, bo gdy by mógł czy nić, a nie
czy nił by, był by za zdro sny, a nie naj bar dziej do bry. I to sta ra ją się wzmoc -
nić przez po do bień stwo. Mó wi bo wiem Au gu styn w księ dze Qu aestio nes
84:1045 „Bóg, któ re go zro dził, po nie waż lep sze go od sie bie nie mógł zro -
dzić: nic bo wiem lep sze go od Bo ga, mu siał rów ne go. Je że li bo wiem chciał,
ale nie mógł, jest nie moc ny; je że li mógł a nie chciał, jest za zdro sny. Z te go
wy ni ka, że rów ne go zro dził Sy na.”. Przez po do bień stwo chcą mó wić, że jeśli
Bóg mo że czy nić lep szą rzecz niż czy ni, jest za zdro sny. – Lecz nie jest mocne
to wpro wa dze nie po do bień stwa, po nie waż Sy na zro dził ze swo jej sub stancji;
a więc je że li mógł by zro dzić rów ne go i nie zro dził by, był by za zdro sny. Inne
rze czy zaś, któ re nie z sub stan cji swo jej czy ni, mo że czy nić lep sze.

3. Py ta nie, któ rym oni są uści śla ni. Lecz tu ja pro szę, by oni od po -
wie dzie li, dla cze go twier dzą, że ja kaś rzecz, czy na wet po wszech ność rze -
czy, w któ rej wy ra żo ne jest więk sze wy do sko na le nie, nie mo że być więk sze
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gg Częściowo w Summa sententiarum, tamże, częściowo w De sacramentis, I, 2,22 (PL
176,215 C); zakończenie zaś jest Mistrza.

h Roz dział po wiel kiej czę ści skła da się z tek stów Hu go na, De sa cra men tis, I,2,22 (PL
176,215 D – 216 B), skąd nu me ry 1 i 3, oraz Sum ma sen ten tia rum, I,14 (PL 171,1096 A -C;
176,69 D – 70 A), skąd nu mer 2, po wa ga Au gu sty na w nu me rze 3 oraz ja kaś w nu me rze 4;
ostatnia powaga Augustyna znajduje się tamże, lecz nieco wyżej; wszystko to, prócz ostatniego,
uka zu je H, We iswe iler, La «Sum ma sen ten tia rum», so ur ce de Pier re Lom bard, w Re cherches
de Thèolo gie an cien ne et mèdie va le 6(1934)166 n. – Roz dział ten skie ro wa ny jest prze ciwko
ja kimś „ba da czom”, mia no wi cie Pio tro wi Abe lar do wi; zo bacz The olo gia chri stia na, V oraz
The olo gia Scho la rium, III,5 (PL 178,1326 D; 1093 D, 1094 C) a ta kże Sen ten tiae Her manni,
roz dział 18 (PL 178,1725 C).

1045 Mia no wi cie: De di ver sis qu aestio ni bus 83, za gad nie nie 50 (PL 40,31n); zo bacz także
Con tra Ma xi mi num, II, roz dział 7 (PL 42,762).



niż jest: czy dla te go, że jest naj do sko na lej do bra, tak iż nie brak jej żad nej
w ogó le do sko na ło ści do bra; czy dla te go, że więk sze go do bra, któ re go jej
bra ku je, przy jąć ona nie mo że. Lecz je że li mó wi się, że jest tak naj do skona -
lej do bra, że nie brak jej żad nej do sko na ło ści do bra, już stwo rze nie równa
się Stwór cy. Je że li zaś dla te go nie mo że być lep sza, po nie waż więk sze go
do bra, któ re go jej bra ku je, przy jąć ona nie mo że, już sa mo to, że nie może,
jest bra kiem, a nie wy do sko na le niem; i mo że być lep sza, je że li sta nie się
po jem na lep sze go do bra, któ re mo że ten, któ ry ją uczy nił. Mo że więc Bóg
uczy nić lep szą rzecz, niż czy ni. Stąd Au gu styn, Su per Ge ne sim:1046 „Bóg
mógł uczy nić ta kie go czło wie ka, któ ry grze szyć nie mógł by i nie chciał; 
a gdy by ta kie go uczy nił, któż wąt pi, że był by lep szy?” Z po wy ższe go wia domo,
że Bóg mo że i in ne czy nić niż czy ni, i to co czy ni, uczy nić lep sze niż czy ni.

4. Czy in nym lub lep szym spo so bem mógł by czy nić niż czy ni. Po
tym roz wa żyć na le ży, czy in nym spo so bem lub lep szym niż czy ni, mógł by
czy nić to, co czy ni. – Od po wiedź. Je że li spo sób dzia ła nia od no si się do
mą dro ści dzia ła cza, nie mo że być ani in ny, ani lep szy. Nie mo że bo wiem
czy nić coś ina czej, lub le piej niż czy ni, to zna czy in ną mą dro ścią, lub więk -
szą mą dro ścią: ni cze go bo wiem nie mo że czy nić mą drzej niż czy ni. Je że li
zaś spo sób od no si się do sa mej rze czy, któ rą Bóg czy ni, mó wi my że i in ny
i lep szy [305] mo że być spo sób. A we dług te go mo żna zgo dzić się, że to
co czy ni, mo że uczy nić le piej i ina czej niż czy ni, po nie waż mo że nie któ rym
udzie lić lep sze go spo so bu ist nie nia, a nie któ rym in ne go. Stąd Au gu styn 
w XIII księ dze De Tri ni ta te po wia da,1047 iż ta kże in ny spo sób na sze go zba -
wie nia był mo żli wy Bo gu, któ ry wszyst ko mo że; lecz ża den in ny nie był sto -
sow niej szy dla uzdro wie nia na szej nę dzy. Mo że więc Bóg nie któ re z tych,
co czy ni, in nym lep szym spo so bem, nie któ re in nym spo so bem rów nie do -
brym, nie któ re na wet mniej do brym czy nić niż czy ni: że by jed nak spo sób
od no sił się do ja ko ści dzie ła, to jest do stwo rze nia, nie do mą dro ści
Stwórcy.

Roz dział 2 (189).

1.i Czy Bóg za wsze mo że wszyst ko, co kie dyś mógł. Prócz te go zwy -
kło się py tać, czy Bóg za wsze mo że wszyst ko, co mógł kie dyś. Co nie któ rym
nie wi dzi się, twier dzą cym: Bóg mógł wcie lić się, umrzeć i zmar twych wstać
i in ne te go ro dza ju, któ rych obec nie nie mo że. Mógł więc, cze go obec nie
nie mo że, i tak miał moc, któ rej obec nie nie ma: stąd moc je go wy da je się
zmniej szo na.

2. Od po wiedź: jak za wsze wie, co kie dyś wie, i za wsze chce, tak
za wsze mo że, co kie dyś mógł. Na co od po wia da my, że jak za wsze wszyst -
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ko wie, co kie dyś wie dział, i za wsze chce co kie dyś chciał, i ni gdy żad nej
wie dzy nie tra ci ani wo li nie zmie nia, któ rą miał, tak wszyst ko za wsze może,
co kie dyś mógł, i ni gdy żad nej swej mo cy nie jest po zba wio ny. Nie jest po -
zba wio ny mo cy wcie le nia lub zmar twych wsta nia, cho ciaż nie mo że obecnie
wcie lić się lub zmar twych wstać. Jak bo wiem mógł nie gdyś wcie lić się, tak 
i obec nie mo że być wcie lo ny; w czym uka zu je się moc tej rze czy.

3. Jak bo wiem on giś wie dział, że zmar twych wsta nie, a obec nie wie, że
zmar twych wstał; nie in ną wie dzą to kie dyś wie dział i obec nie wie, lecz całko-
wi cie tą sa mą. I jak on giś chciał zmar twych wstać, a obec nie zmar twychwstał;
wy ra ża się w tym wo la jed nej rze czy. Tak mógł on giś na ro dzić się i zmar -
twych wstać [306] i obec nie mo że być zro dzo ny i być zmar twych wsta ły; 
i jest to moc tej sa mej rze czy. Gdy by bo wiem mógł obec nie na ro dzić się 
i zmar twych wstać, nie by ła by to ta sa ma możliwość. Sło wa bo wiem ró żnych
czasów, w ró żnych wy po wie dzia ne cza sach i po łą czo ne z ró żny mi przy -
słów ka mi, ma ją to sa mo zna cze nie, jak obec nie mó wiąc wy po wia da my: Ten
mo że czy tać dzi siaj; ju tro zaś po wie my: Ten mógł prze czy tać, lub mógł
czytać wczo raj; gdzie uka za na jest możliwość jed nej rze czy. Je że li zaś mówiąc
w ró żnych cza sach, uży wa my słów i przy słów ków te go sa me go cza su, mówiąc
dzi siaj: Ten mo że dzi siaj czy tać; i na za jutrz mó wiąc: Ten mo że dzi siaj czytać,
nie mó wi my, że on mo że to sa mo, lecz ró żne. 

4. Wy znaj my więc, że Bóg za wsze mo że, co kol wiek raz mógł, to zna czy
ma wszel ką ową moc, któ rą raz miał i moc wszel kiej tej rze czy, któ rą raz
miał; lecz nie za wsze mo że czy nić wszyst ko to, co kie dyś mógł czy nić: może
mia no wi cie czy nić, al bo mieć uczy nio ne, co kie dyś mógł. Po dob nie co kol -
wiek chciał i chce, to zna czy wszel ką wo lę, któ rą miał, ma i obec nie; a ja -
kiej kol wiek rze czy miał wo lę, ma i obec nie; jed nak nie chce, by ist nia ło lub
sta ło się wszyst ko, co kie dyś chciał, że by ist nia ło lub sta ło się, lecz chce że
ist nia ło lub sta ło się. Tak i o wie dzy Bo ga mó wić na le ży.

DYS TYNK CJA XLV

Roz dział 1k (190).

O wo li Bo ga, któ ra zwa na jest isto tą Bo ga jed ną i wiecz ną, oraz 
o jej ozna kach. Już o wo li Bo ga na le ży coś po wie dzieć, na mia rę sła bo ści
nasze go poj mo wa nia. Trze ba więc wie dzieć, że wo la czy li chcą cy orze ka
się o Bo gu we dług isto ty. Bo dla nie go nie jest czymś in nym chcieć, a czymś
in nym być, lecz cał ko wi cie tym sa mym. I jak mu być do brym, jest tym
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samym co być Bo giem, tak tym sa mym jest mu, być chcą cym, co być Bogiem;
bo wola, któ rą za wsze jest chcą cy, nie jest uczu ciem lub po ru sze niem, które
Bo gu przy paść nie mo że, lecz Bo ską ousia, któ rą jest chcą cy, jest Bo giem,
i te go ro dza ju.

[307] Roz dział 2 (191).

1. Cho ciaż tym sa mym jest Bo gu chcieć, co być, jed nak nie mo żna
mó wić, że Bóg jest wszyst kim, co chce. A cho ciaż tym sa mym jest Bo gu
chcieć, co być, jed nak nie na le ży mó wić, że Bóg jest wszyst kim, co chce.

2. Za rzut nie któ rych. Że nie któ rzy, o wo li Bo żej nie po praw nie my ślą -
cy, sta wia ją nam za rzut, mó wiąc: Je że li tym sa mym jest Bo gu chcieć, co być,
prze to gdy mó wi my, że Bóg chce wszyst ko co czy ni, mó wi my, że on jest
wszyst kim, co czy ni; ina czej tam tym wy ra zem nie to sa mo jest ozna czo ne,
co ozna czo ne jest tym wy ra zem „być”, gdy mó wi się o Bo gu. A je że li tak
jest, nie za wsze we dług isto ty mó wi się, że Bóg „chce”. Je że li zaś kie dyś nie
mó wi się we dług isto ty, ja kim więc spo so bem mó wi się o Bo gu? W od nie -
sie niu bo wiem ni gdy się nie mó wi.

3. Od po wiedź za wie ra ją ca peł ne roz wią za nie. Na co od po wia da my,
że cho ciaż cał ko wi cie tym sa mym jest Bo gu chcieć, co być, to jed nak nie
mo żna mó wić, że jest wszyst kim, co che; jak Bo gu jed nym jest być, co
wiedzieć, a jed nak jak mó wi się, że wie wszyst ko, tak nie mo żna rów nież
po wie dzieć, że jest wszyst kim.

Roz dział 3 (192).

Ja kie jest zna cze nie tych słów: Bóg wie, lub Bóg chce; ta kże: Bóg
wszyst ko wie, lub cze goś chce, i co w nich orze ka się o Bo gu. I gdzie -
kol wiek mó wi się, że Bóg wie, lub jest wie dzą cy, al bo chce, lub jest chcą -
cy, mó wi się to o nim we dług isto ty. Gdy bo wiem mó wi się: Bóg wie lub
Bóg chce, czy Bóg jest wie dzą cy lub chcą cy, isto ta Bo ża orze ka na jest i wy -
po wia da się, że Bóg jest. Gdy zaś do da je się: wszyst ko, lub coś, lub ja kieś 
i mó wi się: Bóg wie wszyst ko, lub chce coś lub ja kieś, isto ta Bo ża za iste
orze ka na jest nie wprost i bez względ nie, lecz tak jak do wo dzi się, że wie -
dzy, któ rą ona sa ma jest, wszyst ko jest pod da ne; a wo li, któ rą ona sa ma
jest, mó wi się, że coś, lub ja kieś, są pod da ne. Że by by ło to zro zu mie nie:
Bóg wszyst ko wie, to zna czy jest Bóg, któ re go wie dzy, któ ra jest je go istotą,
wszystko jest poddane; podobnie: Bóg chce tych lub tamtych, to znaczy jest
Bóg, któ re go wo li, któ rą sam jest, te lub in ne są pod da ne. Chcą cy przeto,
lub że chce, orze ka się o Bo gu we dług isto ty, któ re go wo la jest isto tą wiecz -
ną i nie zmien ną, cho ciaż zmie nia się i prze mi ja to, co jej jest pod dane. Nie
mo że ona być nie spra wie dli wa, ani zła, bo jest Bo giem.   
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[308] Roz dział 4 l (193).

1. Że naj bar dziej do bra wo la Bo ga jest przy czy ną wszyst kie go, co
na tu ral nie ist nie je. Jej przy czy ny szu kać nie na le ży, po nie waż nie ma
żad nej, gdyż jest wiecz na. Ta więc naj bar dziej do bra wo la jest przy czy ną
wszyst kich by tów, któ re na tu ral nie się sta ją, al bo sta ły się, al bo się sta ną.
Ona  żad ną nie jest po prze dzo na przy czy ną, po nie waż jest wiecz na. Dla te -
go jej przy czy ny szu kać nie na le ży.

2. Tu mó wi, dla cze go jej przy czy ny nie na le ży szu kać. Kto bo wiem
szu ka jej przy czy ny, cze goś od niej więk sze go szu ka, cho ciaż nie ma ni czego
od niej więk sze go. Stąd Au gu styn w księ dze 84 Qu aestio num:1048 „Kto pyta,
dla cze go Bóg ze chciał świat stwo rzyć, szu ka przy czy ny wo li Bo ga. Ka żda
zaś przy czy na spraw cza jest więk sza od te go, co po wsta je; nic zaś nie jest
więk sze od wo li Bo ga; więc nie na le ży szu kać jej przy czy ny.” Ten sam 
w księ dze Con tra Ma ni cha eos:1049 „Je że li ja cyś po wie dzie li by: Co spodo -
ba ło się Bo gu, aby uczy nić nie bo i zie mię? Na le ży od po wie dzieć tym, którzy
pra gną po znać wo lę Bo ga, sta ra ją się po znać przy czy ny i wo lę Bo ga, że
sama wo la Bo ga jest przy czy ną wszyst kie go, co ist nie je. Je że li bo wiem wola
ma przy czy nę, jest coś, co po prze dza wo lę Bo ga: w co nie go dzi się wie -
rzyć. Kto więc mó wi: Dla cze go uczy nił Bóg nie bo i zie mię? Trze ba mu od -
po wie dzieć: po nie waż chciał. Wo la bo wiem Bo ga jest przy czy ną nie ba 
i zie mi i dla te go wo la Bo ga jest więk sza niż nie bo i zie mia. Kto zaś mó wi:
„dla cze go chciał stwo rzyć nie bo i zie mię”, py ta o coś więk sze go, niż jest
wo la Bo ga; ni cze go zaś więk sze go zna leźć nie mo że. Niech się więc ujarz -
mi ludz ka zu chwa łość i nie szu ka te go, cze go nie ma, by te go co jest nie
zgu bi ła.” Ty mi oto po wa ga mi otwar cie jest wpa ja ne, że nie ma żad nej przy -
czy ny wo li Bo ga i dla te go nie na le ży jej szu kać.

3, Że wo la Bo ga jest pierw szą i naj wy ższą przy czy ną wszyst kie go.
Wo la więc Bo ga, jak mó wi Au gu styn w III księ dze De Tri ni ta te,1050 jest
pierw szą i naj wy ższą przy czy ną wszyst kich ga tun ków i po ru szeń. Nic bo -
wiem nie dzie je się, co nie po cho dzi ło by z we wnętrz ne go i ro zum ne go
dwo ru naj wy ższe go Wład cy, zgod nie z nie wy po wie dzia ną spra wie dli -
wością.” „Gdzież bo wiem nie dzia ła to,1051 [309] cze go chce mą drość Boga
wszech mo gą ce go, któ ra Do się ga od koń ca aż do koń ca moc no i urzą -
dza wszyst ko wdzięcz nie?1052 I nie tyl ko te, któ re „trwa ło ścią1053 zwy cza ju
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1052 Mdr 8,1.
1053 Au gu styn, ta mże, roz dział 2, n. 7 (PL 42,871; CCL 50,132).



zdzi wie nia” nie do pusz cza ją, lecz ta kże te, któ re dla rzad ko ści i nie zwy -
kłego skut ku wy da ją się dziw ne, „ja ki mi są za ćmie nia świa teł, trzę sie nia
zie mi i po twor ko wa te po ro dy ży ją tek i tym po dob ne; z któ rych nic nie dzieje
się, jak tyl ko z wo li Bo żej, lecz dla więk szo ści nie jest wi docz ne. I dla te go
spodo ba ło się pu sto cie Fi lo zo fów ta kże in nym przy czy nom je przy pi sać,
po nie waż zu peł nie nie mo gą zo ba czyć wy ższej od wszyst kich in nych przy -
czy ny, to jest wo li Bo ga.” Prze to tyl ko „Bo ża wo la jest pierw szą przy czy ną
zdro wia,1054 cho ro by, na gród i kar, łask i za płat.” Ona więc sa ma jest, skąd
po cho dzi wszyst ko co kol wiek ist nie je, a sa ma nie jest po cho dzą ca, lecz
wiecz na.

Roz dział 5m (194).

1. W ja ki spo sób w Pi śmie Świę tym bie rze się wo lę Bo ga. Tu nie
nale ży nam po mi nąć, że Pi smo Świę te zwy kło ró żny mi spo so ba mi mó wić
o wo li Bo ga; ale wo la Bo ga nie jest ró żna, lecz ró żna jest mo wa o wo li,
ponie waż pod na zwą wo li pojmuje ró żne rze czy.

2. Co praw dzi wie i wła ści wie zwie się wo lą Bo ga, to na zy wa się
upodo ba niem. Bo wo la Bo ga praw dzi wie i wła ści wie zwa na jest ta, któ ra
w nim jest i jest je go isto tą; i ona jest jed na, nie przyj mu je wie lo ści ani
zmien no ści, i nie mo że być nie speł nio na. O niej mó wi Pro rok:1055 Wszyst -
ko co kol wiek chciał, uczy nił. A Apo stoł:1056 Któż bo wiem wo li je go się
sprze ci wi? I gdzie in dziej:1057 Aby ście do świad cza li, ja ka jest wo la Bo ża
do bra i przy jem na i do sko na ła. I ta wo la po praw nie na zy wa się upodo ba -
niem Bo ga czy li zrzą dze niem.

[310] Roz dział 6 (195).

1. Że zgod nie z po sta cią wo la Bo ga zwa na jest roz ka zem, za ka zem,
ra dą, do pu stem, czy nem i dla te go Pi smo Świę te mó wi mno go: wo le.
Cza sem zaś, we dług pew nej po sta ci mó wie nia, wo lą Bo ga zwa ne jest coś,
co wła ści wie nie jest je go wo lą: jak na kaz, za kaz, ra da, a ta kże do pust i czyn.
Stąd nie kie dy Pi smo Świę te mno go mó wi o „wo lach Bo ga”. Dla te go Pro -
rok:1058 Wiel kie są dzie ła Pań skie, do świad czo ne we dług wszel kie go
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upodo ba nia je go. Cho ciaż jest tyl ko jed na wo la Bo ga, któ rą jest on sam,
mó wi jed nak „wo le”, po nie waż wo la Bo ga na ró żne spo so by i o ró żnych
spra wach jest bra na, jak zo sta ło po wie dzia ne.1059 Tak rów nież ten sam Pro -
rok z po wo du wie lu skut ków mi ło sier dzia i spra wie dli wo ści, mó wi w licz -
bie mno giej:1060 Zmi ło wa nia Pań skie na wie ki wy śpie wy wać bę dę; a gdzie
in dziej:1061 Spra wie dli wo ści Pań skie pra we, uwe se la ją ce ser ce; gdy jed nak
w Bo gu jed no jest mi ło sier dzie, jed na jest spra wie dli wość, mi ło sier dzie jest
tym sa mym co spra wie dli wość, mia no wi cie Bo ską usia.

2. Dla cze go na kaz i za kaz i ra da zwa ne są wo lą Bo ga. Dla te go zaś
na kaz i za kaz i ra da, cho ciaż jest ich tro je, ka żde z nich jed nak zwa ne jest
„Wo la Bo ga”, po nie waż są one zna ka mi Bo żej wo li. Tak jak i ozna ki gnie -
wu zwa ne są gnie wem, a ozna ki mi ło ści zwa ne są mi ło ścią. I Bóg zwa ny
jest gniew ny, a nie ma w nim żad ne go gnie wu, lecz tyl ko ozna ki, któ re są
ze wnątrz, któ re oka zu ją, że jest za gnie wa ny, zwa ne są je go gnie wem. I jest
po stać mó wie nia, zgod nie z któ rą nie jest błę dem co mó wi się; lecz praw -
da któ rą się mó wi, ocie nio na jest ob ło kiem prze no śni. I we dług tych prze -
no śni mó wi się o ró żnych wo lach Bo żych, po nie waż ró żne są te spra wy,
któ re w prze no śni zwa ne są wo lą Bo ga.

3. Gdzie wo la Bo ga bra na jest za na kaz i ra dę. Za na kaz Bo ga i ra dę
mo że być bra na wo la tam:1062 Bądź wo la two ja, ja ko w nie bie tak i na
ziemi; oraz tam:1063 Kto kol wiek by czy nił wo lę Oj ca me go, któ ry jest w nie -
bie siech, ten bra tem mo im i sio strą i mat ką jest. I wie le dzie je się wbrew
tej wo li. Stąd Au gu styn po wia da w księ dze De spi ri tu et lit te ra:1064 „Nie -
wier ni wbrew wo li Bo ga po stę pu ją, gdy je go Ewan ge lii nie wie rzą.”

[311] Roz dział 7 (196).

1. Że Bóg nie chce, by przez lu dzi do ko na ło się wszyst ko, co na -
ka zu je, lub nie do ko na ło, cze go za ka zu je. Cho ciaż tych tro je zwa nych
jest wo lą Bo ga, dla te go że są ozna ka mi wo li Bo żej, nie na le ży jed nak my -
śleć, że Bóg chce, aby sta ło się wszyst ko, co ko muś na ka zał, al bo nie sta ło
się, cze go za ka zał. Ka zał bo wiem Abra ha mo wi ofia ro wać sy na,1065 a jed nak
nie chciał; a więc nie dla te go ka zał, by się to sta ło, lecz by wy pró bo wa na
zo sta ła wia ra Abra ha ma. A w Ewan ge lii na ka zał uzdro wio ne mu, by ni komu
nie mó wił,1066 on zaś gło sił wszę dzie, wie dząc, że Bóg nie dla te go za ka zał,
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iż nie chciał, by je go dzie ło by ło gło szo ne, lecz by dać czło wie ko wi spo sób
uni ka nia ludz kiej chwa ły.

2.n O do pu ście i czy nie, gdzie orze ka na jest wo la Bo ga. Ta kże do -
pust i czyn Bo ga na zy wa ne są wo lą Bo ga, jak przyj mu je Au gu styn w En -
chi ri dion,1067 mó wiąc: „Coś nie sta je się, je że li Wszech moc ny nie ze chce,
by się sta ło, al bo do pusz cza jąc, by się sta ło, al bo sam czy niąc. I nie na le ży
wątpić, że Bóg do brze czy ni, ta kże do pusz cza jąc, by sta ło się to, co kol wiek
staje się złe: bo zga dza się na to spra wie dli wym są dem, a za iste do bre jest
wszyst ko, co jest spra wie dli we.” – Oto jaw nie  masz tu, że wo lą Bo ga na -
zy wa się je go czyn al bo do pust, gdy mó wi: „Coś nie sta je się, je że li Wszech -
moc ny nie ze chce, by się sta ło”, gdzie obej mu je i do bro i zło, któ re się
sta je. Dla te go otwar cie roz ró żnia, ja kim spo so bem po wie dział, że Bóg
chce, by my śla no, że na tej sa mej za sa dzie chce do bra i zła, do da jąc:
„dopusz cza jąc by sta ło się”. To mó wi od no śnie do zła. A od no śnie do
dobra: „al bo sam czy niąc”. Zło bo wiem do pusz cza, by się sta ło, lecz nie
czy ni, do bro zaś sam czy ni. Dla te go rzekł: „że on chce”, po nie waż chcąc
do pusz cza zło, i chcąc czy ni do bro; i z te go po wo du do pust i czyn zwa ne
są „wo lą Bo ga.

3.o Pię cio ro wy żej przy to czo nych orze ka się w prze no śni, a stąd
czy tel nik niech roz ró żnia, gdzie kol wiek za ka żde z nich bra na jest
wola. Pięcioro więc zostało wyżej przytoczonych, które w przenośni
zwane są „Wo la Bo ga”, po nie waż są zna ka mi Bo żej wo li, któ ra jest jed na
i nie zmien - [312] na, mia no wi cie upodo ba nie Bo ga. Dla te go niech czy tel -
nik sta ran nie roz ró żnia, gdzie Pi smo wspo mi na o wo li Bo ga, w ja ki spo -
sób na le ży brać, czy mia no wi cie za upodo ba nie Bo ga,  czy za ja kiś je go
znak. Wiel kie bo wiem sto so wać trze ba ro ze zna nie w po zna niu Bo żej 
woli, po nie waż i upodo ba nie Bo ga jest je go wo lą, i znak je go upodo ba -
nia na zy wa ny jest je go wo lą. Lecz upodo ba nie je go jest wiecz ne, a znak
upodo ba nia nie. I współ brz mi ze skut ka mi rze czy je go upodo ba nie, a sa -
me skut ki rze czy nie są z nim nie zgod ne: sta je się bo wiem wszyst ko, 
co upodo ba niem chce, by się sta ło; a wszyst ko cze go nie chce, by się sta ło,
by naj mniej się nie sta je. Nie tak zaś jest ze zna ka mi, po nie waż na ka zał Bóg
wie lu to, cze go nie czy nią i za ka zuje, cze go nie uni ka ją, i ra dzi, cze go nie
speł nia ją.
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n Po wa ga Au gu sty na wraz ze sło wa mi wpro wa dza ją cy mi po cho dzi z Sum ma sen ten -
tia rum, I,13 (PL 171,1091 C -D; 176,65 B -C); ko men tarz zaś jest Mi strza.

1067 Roz dzia ły 95-96 (PL 40,276).
o Czte ry zna ki w Sum ma sen ten tia rum, zmie nia ją się ta mże w pięć, po nie waż wy żej

(w roz dzia le 6) do da na jest ra da. Prócz tej Sum ma liczba ta za le ży od Hu go na, De sa cra -
men tis, I,4,8 (PL 176,237 A -B).



DYS TYNK CJA XLVI

Roz dział 1p (197).

Te mu twier dze niu, że wo la Bo ga, któ rą sam jest, nie mo że być
znie sio na, wy da je się coś sprze ci wiać. Tu ro dzi się py ta nie. Wy żej bo -
wiem po wie dzia ne zo sta ło,1068 i po wa ga mi po par te, że wo la Bo ga, któ rą
sam jest i zwie się je go upodo ba niem, znie sio na być nie mo że, po nie waż
tą wo lą: wszyst ko, co kol wiek chciał, uczy nił w nie bie i na zie mi;1069 je mu,
jak świad czy Apo stoł:1070 Któż się sprze ci wi. – Au gu styn w En chi ri dion:1071

„Py ta się więc, w ja ki spo sób na le ży brać to, co Apo stoł mó wi o Pa nu:1072

Któ ry chce, że by wszy scy lu dzie by li zba wie ni. Sko ro bo wiem nie wszy scy
zo sta ją zba wie ni, lecz wie lu jest po tę pio nych, wy da je się za iste, że nie staje
się to, co Bóg chce, by się sta ło, gdyż ludz ka wo la sta je na prze szko dzie
wo li Bo ga. Pan rów nież w Ewan ge lii,1073 przy na gla jąc nie zbo żne mia sto
rzecze: Ile ra zy chcia łem zgro ma dzić dzie ci two je, ja ko ko kosz kur czę ta
swo je pod skrzy dła zgro ma dza, a nie chcia łoś. To tak jest po wie dzia ne,
jak by wo la Bo ga po ko na na zo sta ła wo lą lu dzi, a gdy naj słab si nie chcąc
[313] prze szka dza ją, naj po tę żniej szy nie mógł uczy nić te go, co chciał.
Gdzie więc jest ta wszech moc, któ rą we dług Pro ro ka: na nie bie i na ziemi,
co kol wiek ze chciał, uczy nił? I jak we dług Apo sto ła: wo li je go któż się sprze -
ci wi, je że li chciał zgro ma dzić sy nów Je ro zo li my, a nie uczy nił?” To bo wiem
wy da je się wie le za rzu cać po wy ższym.

Roz dział 2 (198).

1. Roz wią za nie: jak na le ży poj mo wać to: Chcia łem zgro ma dzić, 
a nie chcia łoś. Lecz po słu chaj my roz wią za nia; a naj pierw zo bacz my jak
na le ży brać to, co mó wi Pan. „Bo nie w tym zna cze niu po wie dzia ne jest to,
jak rze cze Au gu styn w En chi ri dion,1074 roz wią zu jąc po wy ższe za gad nie nie,
ja ko by Pan chciał zgro ma dzić sy nów Je ro zo li my, i nie sta ło się to, cze go
chciał, po nie waż ona nie chcia ła; lecz ra czej ona mia no wi cie nie chcia ła by
jej sy no wie przez nie go zo sta li zgro ma dze ni; a cho ciaż nie chcia ła, on zgro -
ma dził jej sy nów, wszyst kich któ rych chciał: po nie waż na nie bie i na ziemi:
nie coś chciał i zrobił, czegoś zaś chciał a nie zrobił; lecz wszystko, cokolwiek
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p Roz dzia ły 1-2: o tym za gad nie niu zo bacz, Lom bard, Glos sa na 1 Tm 2,4 (PL 192,338
A -D); oraz Piotr Abe lard, The olo gia Scho la rium, III,5 (PL 178,1093 A -B). Zo bacz ta kże 
J. Schupp, Die Gna den leh re des Pe trus Lom bar dus, 116-121.

1068 Dys tynk cja 45, roz dział 5, n. 2.
1068 Ps 113,11.
1070 Rz 9,19.
1071 Roz dział 97 (PL 40,276 n).
1072 1 Tm 2,4.
1073 Mt 23,37.
1074 Roz dział 97 (PL 40,277); Ps 113,11.



chciał, uczy nił”; aby by ło to zna cze nie:1075 „Ile kroć chcia łem zgro ma dzić
sy nów two ich, a nie chcia łoś, to jest ile ra zy zgro ma dzi łem swą za wsze
skutecz ną wo lą, uczy ni łem mi mo że nie chcia łaś.” Oto oczy wi ste sta ło się,
że te sło wa Pa na nie sprze ci wia ją się po wy ższym.

2. Jak na le ży poj mo wać to: Któ ry chce, aby wszy scy lu dzie by li
zba wie ni. Te raz po zo sta je zo ba czyć, w ja ki spo sób nie sprze ci wia ją się
wspo mnia nym ta kże po wy ższe sło wa Apo sto ła, któ ry mó wiąc o Bo gu po -
wia da:1076 Któ ry chce, że by wszy scy lu dzie by li zba wie ni. Przy spo sob no -
ści tych słów wie lu zbo czy ło od praw dy, mó wiąc, że Bóg chce by wie le się
sta ło, co się nie sta je. Lecz nie na le ży poj mo wać, że w tym zna cze niu zo -
sta ło to po wie dzia ne, ja ko by Bóg chciał nie któ rych zba wić, a nie zba wia ją
się. – Au gu styn w En chi ri dion:1077 „Któż bo wiem tak nie zbo żnie głu pieje,
by po wie dział, że Bóg nie mo że zmie nić na do bre złych wo li lu dzi, któ re
ze chce i kie dy ze chce i gdzie ze chce? „Nie jest więc za iste praw dą,1078 co
po wie dzia ne jest w Psal mie: Co kol wiek chciał, uczy nił, je że li coś chciał, 
a nie uczy nił; a co jest jesz cze bar dziej nie god ne, dla te go nie uczy nił, bo
ludz ka wo la prze szko dzi ła, by nie sta ło się, cze go chciał Wszech mo gą cy.”

3. Dla te go „gdy sły szy my,1079 i w Pi śmie Świę tym czy ta my, że chce aby
wszy scy lu dzie by li zba wie ni, nie po win ni śmy dla te go jak naj bar dziej
wszech moc nej [314] wo li Bo ga cze goś uj mo wać, lecz tak poj mo wać, jak
jest na pi sa ne:1080 Chce, że by wszy scy lu dzie by li zba wie ni, jak by by ło po -
wie dzia ne, że ża den czło wiek nie sta je się zba wio ny, jak tyl ko ko go on chce,
by się stał: nie że nie ma żad ne go z lu dzi, jak tyl ko ko go chce by stał się
zba wio ny; i dla te go na le ży go pro sić, by chciał, po nie waż ko niecz ne jest,
by się sta ło, je że li ze chce.” Nie na le ży więc wie rzyć, że Wszech mo gą cy
chciał, że by coś się sta ło, co się nie sta ło. – Tak rów nież poj mu je się to:
Oświe ca ka żde go czło wie ka na ten świat przy cho dzą ce go. „Tak rów -
nież poj mu je się to:1081 Oświe ca ka żde go czło wie ka na ten świat przy cho -
dzą ce go: nie iż nie ma żad ne go czło wie ka, któ ry nie jest oświe co ny, lecz
że nikt nie jest oświe co ny, jak tyl ko przez nie go. Mo że to i in nym spo so -
bem być po ję te, by le by śmy nie by li zmu sza ni wie rzyć, że Wszech mo gą cy
chciał, by coś się sta ło, a nie sta ło się, któ ry sko ro bez wąt pie nia w nie bie
i na zie mi, jak śpie wa Praw da:* wszyst ko, co kol wiek chciał, uczy nił, za iste
nie chciał uczy nić, cze go kol wiek nie uczy nił.” Z te go otwar cie oka zu je się,
że Bóg, tą wo lą, któ rą sam jest, nie chce, by sta ło się coś, co się nie sta je,
ani że by nie sta ło się coś, co się sta je.
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1075 Glos sa or di na ria na Mt 23,37 (u Mi ko ła ja z Li ry, V,72c).
1076 1 Tm 2,4.
1077 Roz dział 98 (PL 40,277).
1078 Ta mże, roz dział 95 (PL 40,276); zo bacz Ps 113,11.
1078 Ta mże, roz dział 103 (PL 40,280n).
1080 1 Tm 2,4.
1081 J 1,9.
* Ps 113,11.



Roz dział 3 (199).

1. Czy zło dzie je się z wo li Bo żej, czy gdy on nie chce. I dla te go,
sko ro wia do mo, że wszel kie do bro, któ re się dzie je, dzie je się z je go wo li,
któ ra gdy by nie chcia ła, w  ża den spo sób by się nie dzia ło, słusz nie zwy kło
się py tać, czy wszel kie zło, któ re się dzie je, to zna czy grze chy, dzie ją się 
z wo li Bo ga, czy gdy on nie chce.

2.r Co o tym ró żni mó wią. Jed ni mó wią, że Bóg chce, by zło ist niało
lub dzia ło się. In ni nie. O tym znaj du je się ró żnych lu dzi ró żnie my ślą -
cych i so bie wza jem sprze ci wia ją cych. Jed ni bo wiem mó wią,1082 że Bóg
chce, aby zło ist nia ło lub się dzia ło, jed nak nie chce zła; in ni zaś,1083 że nie
chce by zło ist nia ło lub się dzia ło. [315] W tym jed nak zga dza ją się i ci 
i tam ci, że wy zna ją, iż Bóg nie chce zła. Jed ni i dru dzy zaś po słu gu ją się
uza sad nie nia mi i po wa ga mi, by bro nić swe go po glą du.

3. Dla cze go nie któ rzy mó wią, że Bóg chce, by zło ist nia ło lub dzia -
ło się. Ci bo wiem, któ rzy mó wią, że Bóg chce, by zło ist nia ło lub dzia ło
się, po glą du swe go bro nią ty mi spo so ba mi.

4.s Pierw sze uza sad nie nie tych, któ rzy mó wią, że Bóg chce, aby
dzia ło się zło. Je że li bo wiem, po wia da ją, nie chciał by, że by zło ist nia ło
lub się dzia ło, w ża den spo sób by nie ist nia ło, ani by się nie dzia ło. Je że li
bo wiem chce, by nie ist nia ło lub, by się nie dzia ło, a nie mo że te go spra -
wić, mia no wi cie by nie ist nia ło lub nie dzia ło się, wo li je go i mo cy coś
się prze ciw sta wia. I nie jest wszech moc ny, po nie waż nie mo że wszyst-
kie go, co chce; lecz nie moc ny, jak i my je ste śmy, któ rzy cze go chce my,
cza sem nie mo że my. Lecz po nie waż jest wszech moc ny i w ni czym nie jest
nie moc ny, pew ne jest, że zło nie mo że się dziać lub ist nieć, jak tyl ko gdy
on chce. Ja kim bo wiem spo so bem, gdy on jest nie chęt ny i nie chce, mo -
gło by przez ko goś dziać się zło, sko ro na pi sa ne jest:1084 Któż wo li je go się
sprze ci wi?

5. Dru gie. Wy żej też po wie dział Au gu styn:1085 „po nie waż ko niecz ne jest,
by się sta ło, je że li ze chce.” Lecz chce, by zło się dzia ło, al bo nie dzia ło;
jeżeli nie chce, by się dzia ło, nie dzie je się; jed nak dzie je się, więc chce, 
że by się dzia ło.
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r O przed ło żo nych tu po glą dach zo bacz: A. M. Land graf, Die Abhängig ke it der Sünde
von Gott, w Do gmen ge schich te der Frühscho la stik 1-2. Re gens burg 1953,204-281; o pierw -
szym po glą dzie mo wa s. 217nn; o dru gim, czy li sa me go Mi strza, s. 238 nn, ra czej za iste 
w kon tek ście księ gi II, Dys tynk cja 35-37.

1082 Tak Hu go ze Świę te go Wik to ra, De Sa cra men tis, I,4,5 i 13 (PL 176,236 A); au tor
Sum ma sen ten tia rum, I,13 (PL 1711091 D; 176,65 C – 66 C); zo bacz przy pis ni żej umiesz -
czo ny przy tym nu me rze.

1083 Mia no wi cie sam Lom bard, jak wi dać ni żej oraz w Glos sa na Rz 12,2 (PL 191,1497 B -C).
s Uza sad nie niem jest Sum ma sen ten tia rum, I,13 (PL 171,1092 A -B; 176,66 A).
1084 Rz 9,19.
1085 Dys tynk cja 46, roz dział 2, n. 3.



6.t Trze cie. Rów nież do brze jest, że ist nie je i dzie je się zło: ina czej nie -
skoń cze nie do bry nie do pu ścił by, że by ono się dzia ło. Stąd Au gu styn mówi
w En chi ri dion:1086 „Cho ciaż to, co jest złe, na ile jest złe, nie jest do bre,
jed nak by nie tyl ko do bro ist nia ło, lecz ta kże zło, do brze jest. Bo gdy by to
nie by ło do bre, że ist nie je i zło, w ża den spo sób nie zo sta ło by do pusz czo -
ne przez wszech moc ne do bro, dla któ re go bez wąt pie nia jak ła twe jest
uczy nić co chce, tak ła twe jest nie do pu ścić cze go nie chce. Je że li w to nie
wie rzy my, za gro żo ne jest na sze wy zna nie, któ rym wy zna je my, że wie rzy -
my w Oj ca wszech mo gą ce go.” – Oto tu masz otwar cie, że do brze jest, iż
ist nie je zło; wszel kie go zaś do bra spraw cą jest Bóg, któ ry chce, aby by ło
wszel kie do bro, któ re ist nie je. Po nie waż więc do brze jest, by zło dzia ło się
lub ist nia ło, chce by zło dzia ło się lub ist nia ło. Ty mi więc i in ny mi uza sad -
nie nia mi i po wa ga mi po słu gu ją się ci, któ rzy mó wią, że Bóg chce, aby zło
ist nia ło lub dzia ło się.

[316] 7.u Tu wy kła da uza sad nie nia tych, któ rzy mó wią, że z wo li
Bo ga nie dzie je się zło. Ci zaś, któ rzy mó wią, że z wo li Bo ga zło nie dzieje
się, al bo nie ist nie je, na po wy ższe wnio sko wa nia tak od po wia da ją, mó wiąc,
że Bóg ani chce by zło się dzia ło, ani chce by się nie dzia ło lub nie chce by
się dzia ło, lecz tyl ko nie chce by się dzia ło.

8. Dla cze go nie jest praw dą, że Bóg chce, by zło się dzia ło. Gdy by
bo wiem Bóg chciał, by się dzia ło lub ist nia ło, spra wił by, że się dzie je lub
ist nie je i tak był by spraw cą zła. Nie jest zaś spraw cą zła, jak świad czą powagi
Świę tych; a więc nie z je go wo li dzie je się zło.

9. Tu dla cze go nie jest praw dą, że Bóg chce by zło się nie dzia ło
lub nie chce, by się dzia ło. Rów nież gdy by nie chciał, by zło się dzia ło
lub chciał, by się nie dzia ło, a jed nak by się dzia ło, nie był by wszech mocny,
po nie waż je go wo li prze szka dzał by sku tek ludz kiej wo li. Dla te go nie zga -
dza ją się, że Bóg chce by dzia ło się zło, by nie my śla no że jest spraw cą zła;
i nie zga dza ją się, że chce, by zło się nie dzia ło, lub nie chce, by się dzia ło,
by nie wy da wał się nie moc ny.

10. Że praw dą jest, iż Bóg nie chce, by dzia ło się zło. Lecz tyl ko
mówią, że on nie chce, by zło się działo, aby okazał się nie sprawcą, lecz do-
pusz cza ją cym zło. Stąd i Ewan ge li sta, gdzie uka zu je, że Bóg jest spraw cą
wszel kie go do bra, mó wiąc:1087 Wszyst ko się przez nie sta ło, od po wied nio
prze czy, że nie jest spraw cą zła, mó wiąc: A bez nie go nic się nie sta ło, to
zna czy grzech.1088 Nie po wie dział, że przez nie go zo stał uczy nio ny, al bo
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t Zo bacz: Hu go, De sa cra men tis, I,4,13 (PL 176,239 D); uza sad nie nie jed nak opar te
jest na sło wach Au gu sty na, któ re na stę pu ją.

1086 Roz dział 96 (PL 40,276).
u Nu me ry 7-9 opie ra ją się na Glos sa, do Rz 12,2 (PL 191,1497 B -C), o któ rej już mówi -

li śmy w Dys tynk cji 45, roz dzia ły 1-2.
1087 J 1,3.
1088 Zo bacz: Au gu styn, do te go uryw ka, trak tat 1, n. 13 (PL 35,1385; CCL 36,7).



gdy on nie chciał lub był nie chęt ny, lecz tyl ko bez nie go, to zna czy bez jego
wo li, po nie waż nie z je go wo li dzie je się grzech.

11. Że nie z wo li lub nie chce nia Bo że go, lecz gdy nie chce dzie je
się zło. Więc nie z wo li lub nie chce nia Bo że go, lecz gdy nie chce dzie je się
zło, po nie waż nie pod le ga wo li Bo ga, by zło dzia ło się lub nie dzia ło, lecz
by do pu ścił dziać się, po nie waż do brem jest do pu ścić, by dzia ło się zło; 
i za iste chcąc do pusz cza, nie chcąc zła, lecz chcąc do pu ścić, by ono się stało,
po nie waż ani zło nie jest do bre, ani że się dzie je lub ist nie je jest do bre.

[317] Roz dział 4 (200).

1. Jak na le ży poj mo wać to po wie dze nie Au gu sty na: Do brze jest, 
że dzie je się zło. Co zaś mó wi Au gu styn:1089 „Do brze jest, że zło się dzieje
i naj wy ższe do bro nie do pu ści ło by, że by dzia ło się zło, gdy by nie by ło dobre,
by ono ist nia ło”, twier dzą, że po wie dzia ne zo sta ło w tym zna cze niu, iż ze
zła, któ re się dzie je, Bóg wy pro wa dza do bro; i nie po zwo lił by on, że by się
dzia ło, gdy by z nie go cze goś do brze nie uczy nił.

2. Po twier dza to zna cze nie in ną po wa gą te goż sa me go. Stąd Au gu -
styn w tej sa mej księ dze En chi ri dion,1090 otwar cie wska zu jąc, że ta kie jest
zna cze nie po wy ższych słów, po wia da: „Bóg wszech mo gą cy, któ ry ma naj -
wy ższą wła dzę nad rze cza mi, po nie waż jest nie skoń cze nie do bry, w ża den
spo sób nie do pu ścił by, by coś złe go by ło w je go dzie łach, gdy by nie był tak
da le ce wszech moc ny i do bry, że do brze czy ni ta kże ze zła.” – Rów nież 
w tym sa mym dzie le:1091 „Bóg uznał za lep sze czy nić do bro ze zła, niż żad -
ne go zła nie do pusz czać”. W tym więc zna cze niu po wie dzia ne zo sta ło, 
i jest praw dą, że do brze jest, iż dzie je się zło, po nie waż ze zła, któ re się
dzie je, do brym, Któ rzy z prze zna cze nia we zwa ni są, by by li świę ty mi,1092

przy by wa do bro ci, to jest po żyt ku. Ta kim bo wiem, jak mó wi Apo stoł,1093

Wszyst ko do po ma ga do do bre go, na wet zło, bo im to po ma ga, co in nym
czy nią cym prze szka dza. Stąd też cza sem w Pi śmie Świę tym czy ta się, że zło
na zy wa ne jest do brem, jak po wia da Hie ro nim Su per Mar cum:1094 Zło Juda -
sza by ło do brem, mia no wi cie dla nas. A gdy jest do brem dla te go lub tam -
te go, nie wy ni ka stąd, że wprost jest do brem, któ re i w so bie i dla dzia ła ją-
ce go jest do brem.
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1089 Zo bacz wy żej, Dys tynk cja 46, roz dział 3, n. 6.
1090 Roz dział 11 (PL 40,236).
1091 Roz dział 27 (PL 40,245).
1092 Rz 8,28.
1093 Rz 8,28.
1094 Glossa interlinearis, do Mk 14,21: Lecz biada temu człowiekowi: „Wielu czyni dobrze,

jak Ju dasz, lecz zu peł nie im nie po ma ga” (u Mi ko ła ja z Li ry, V,115c); z Pseu do -Hie ro ni ma,
do te go uryw ka (PL 30[1846]631 D).



Roz dział 5v (201).

Po czwór ne uję cie do bra. Jest bo wiem coś, co jest do brem w so bie 
i ko mu się dzie je, lecz nie jest do brem dla czy nią ce go, jak gdy po ma ga się
bied ne mu, lecz nie dla Bo ga. I coś jest do brem w so bie i dla czy nią ce go,
lecz nie dla te go, ko mu się dzie je, jak gdy dla Bo ga praw da gło szo na jest
ko muś nie po słusz ne mu. I [318] coś w so bie oraz w czy nią cym i ko mu się
dzie je bę dą ce do brem, jak gdy dla Bo ga praw da gło szo na jest wie rzą ce mu;
skąd Apo stoł:1095 Je ste śmy do brą wo nią Bo gu, jed nym wo nią ży wo ta, dru -
gim wo nią śmier ci. Jest jed nak coś in ne go, co nie jest do bre w so bie i czy -
nią ce mu szko dzi, i po tę pia je że li nie po ku tu je, jak zło; jest jed nak do
cze goś po trzeb ne. Jak bo wiem mó wi Au gu styn w En chi ri dion,1096 „Przez
nie skoń cze nie i rów no i nie zmien nie do brą Trój cę wszyst ko zo sta ło stwo -
rzo ne, ani nie skoń cze nie, ani rów no, ani nie zmien nie do bre, lecz tyl ko
dobre, rów nież ka żde z osob na; wszyst kie zaś ra zem bar dzo do bre,1097

ponie waż ze wszyst kich skła da się prze dziw ne pięk no wszech świa ta. W któ -
rym ta kże to, co zwie się złem, do brze upo rząd ko wa ne i w swo im miej scu
po ło żo ne, wspa nia lej za le ca do bro, by bar dziej po do ba ło się i by ło chwa -
leb niej sze, gdy po rów nu je się ze złem.

Roz dział 6w (202).

1. Że zło po trzeb ne jest wszech świa tu, i po ma ga po peł nia ją cym
wła sne lub cier pią cym cu dze, ale tyl ko wy bra nym. Stąd wy ni ka, że ze
zła, któ re się dzie je po cho dzi ja kieś do bro, gdy do bro bar dziej się po do ba
i jest chwa leb niej sze. Sa mym zaś czy nią cym, ze zła, któ re czy nią, nie kie dy
do bro wy cho dzi, je że li z prze zna cze nia we zwa ni są, by by li świę ty mi.1098

„Ta kim bo wiem, jak mó wi Au gu styn w księ dze De cor rec tio ne et gra tia,1099

do te go stop nia Bóg wszyst kim do po ma ga do do bre go,1100 że je śli któ rzy 
z nich zba cza ją i idą na ma now ce, na wet to sa mo spra wia, iż po stę pu ją 
w do bru, po nie waż wra ca ją po kor niej si i uczeńsi”, jak Piotr.1101 „To rów -
nież zło, któ re wier ni po bo żnie zno szą od nie go dzi wych, jak mó wi Au gu -
styn w księ dze De Tri ni ta te,1102 za iste po ma ga im, al bo do usu wa nia
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v Zo bacz: Hu go, De sa cra men tis, I,4 ,17-20 (PL 176,241 C – 243 A).
1095 2 Kor 2,15-16.
1096 Roz dział 10-11 (PL 40,236).
1097 Zo bacz Rdz 1,31.
w Roz dzia ły 6-7, zo bacz: Sum ma sen ten tia rum, I,13 (PL 171,1093 D – 1094 A; 176,67 D);

i sam Lom bard, Glos sa na Rz 6,9 oraz 8,18 (PL 191,1406 C, 1448 D – 1449 A).
1098 Rz 8,28.
1099 To zna czy De cor rep tio ne et gra tia, roz dział 9, n. 24 (PL 44,930).
1100 Rz 8,28.
1101 Zo bacz Łk 22,61-62.
1102 Księ ga XIII, roz dział 16, n. 20 (PL 42,1030; CCL 50A,409).



grze chów, al bo do ćwi cze nia i do wo dze nia spra wie dli wo ści, al bo do ukaza -
nia nę dzy te go ży cia.” Dla te go i Hiob czuł rę kę Bo ga,1103 a Apo stoł bo dziec
sza ta na;1104 a je den i dru gi po stą pił, bo do brze zniósł zło.

2. Z po wy ższe go wy snu wa wnio sek, wy ka zu jąc że na wet do brem
jest, iż dzie je się zło na wie le spo so bów. Je że li więc ktoś sta ran nie zważa
na to, co zo sta ło na pi sa ne, ła two [319] mu jest po jąć, że ze zła po cho dzi
do bro, i w tym zna cze niu po wie dzia ne jest, iż do brem jest, że zło się dzieje
lub ist nie je; nie po nie waż zło jest do brem, lub do brem jest, że zło się
dzieje. Nie jest bo wiem do brem, że zło przez ko goś się dzie je, po nie waż
nie jest do brem, że ktoś czy ni zło. Gdy by bo wiem to by ło do brem, za iste
spraw cą te go był by Bóg, któ ry jest spraw cą wszel kie go do bra. A je że li Bóg
jest te go spraw cą, prze to za je go spra wą czło wiek czy ni zło; i tak za je go
spra wą czło wiek sta je się gor szy. A je że li za je go spra wą czło wiek sta je się
gor szy, to z je go wo li czło wiek sta je się gor szy.

3. Że czło wiek nie sta je się gor szy za spra wą Bo ga. Co to zna czy
mó wić: za spra wą Bo ga, to jest: z wo li Bo ga. To sa mo bo wiem jest
mówić, że coś dzie je się za spra wą Bo ga, co z wo li Bo ga. Za spra wą zaś
Boga czło wiek nie sta je się gor szy, a więc i nie z wo li Bo ga, jak Au gu styn 
w księ dze 84 Qu aestio nu m1105 wy raź nie do wo dzi z mniej sze go, tak mówiąc:
„Za spra wą żad ne go mą dre go czło wie ka nie sta je się czło wiek gor szy: tak
wiel ka bo wiem jest ta wi na, że na mą dre go czło wie ka paść nie mo że. Bóg
zaś jest wspa nial szy od ka żde go mą dre go czło wie ka; tym mniej więc czło -
wiek sta je się gor szy za spra wą Bo ga. Wie le bo wiem wspa nial sza jest wo la
Bo ga niż czło wie ka mą dre go. Gdy zaś mó wi się: za je go spra wą, mó wi się:
z je go wo li; wa dą więc wo li jest to, przez co czło wiek jest gor szy. Ta wa da,
gdyż da le ka jest od wo li Bo ga, jak uczy ro zum, od ko go jest, trze ba py tać.”
Oto otwar cie mó wi tu Au gu styn, że za spra wą lub wo lą Bo ga czło wiek nie
sta je się gor szy, lecz z wa dy wła snej wo li. A więc nie jest za spra wą Bo ga,
że zło dzie je się przez ko goś; i tak zło nie dzie je się z wo li Bo ga.

Roz dział 7 (203).

1. Że nie w Bo gu jest przy czy na, iż czło wiek sta je się gor szy. Wresz -
cie ten sam Au gu styn py ta jąc, ja ka jest przy czy na, że czło wiek sta je się
gorszy, twier dzi że nie jest w Bo gu, w tej sa mej księ dze tak mó wiąc:1106

„Że czło wiek jest gor szy, al bo w nim sa mym jest, al bo w kimś in nym, al bo
w ni czym. Je że li w ni czym, nie ma żad nej przy czy ny. Je że li w kimś in nym,
al bo w Bo gu, al bo w ja kimś czło wie ku, al bo w tym, co nie jest ani Bo giem
ani czło wie kiem. Lecz nie w Bo gu: Bóg bo wiem jest przy czy ną tyl ko dobra;
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1103 Zo bacz Hi 19,21: Bo mię rę ka Pań ska do tknę ła.
1104 Zo bacz 2 Kor 12,7.
1105 Czy li De di ver sis qu aestio ni bus 83, za gad nie nie 3 (PL 40,11).
1106 Ta mże, za gad nie nie 4 (PL 40,12).



więc al bo jest w czło wie ku, al bo w tym, co nie jest ani Bo giem ani czło wie -
kiem, al bo w ni czym.” Z te go wy raź nie oka zu je się, że nie jest do brem, 
by czło wiek był gor szy, po nie waż przy czy ną tej rze czy nie jest Bóg, któ ry
wy łącz nie jest przy czy ną [320] do bra. A je że li nie jest do bre, by czło wiek
sta wał się gor szy, nie jest więc do bre, aby przez nie go dzia ło się zło; więc
nie chce Bóg, aby przez nie go dzia ło się zło.

2. Ina czej do wo dzi, że za spra wą Bo ga nie dzie je się zło. Rów nież
ina czej wy ka zu je ta kże, iż za spra wą Bo ga, to jest z wo li, nie dzie je się zło,
po nie waż on nie jest przy czy ną dą że nia do nie by tu. Dą żyć bo wiem do nie -
by tu jest złem; on zaś nie jest spraw cą zła. Dą ży zaś do nie by tu, kto czy ni
zło; a więc nie za spra wą Bo ga jest, że ktoś  czy ni zło. Nie jest więc do brem,
że ktoś czy ni zło, po nie waż Bóg jest spraw cą wy łącz nie do bra. To zaś Augu -
styn w tej sa mej księ dze otwar cie wy ja śnia,1107 tak mó wiąc: „Kto jest sprawcą
wszyst kie go, co ist nie je, i do czy jej do bro ci na le ży, by by ło wszyst ko co jest,
jest wy łącz nie przy czy ną do bra. Dla te go nie jest spraw cą zła i dla te go sam
jest naj wy ższym do brem, od któ re go w ni czym nie od pa dać jest do brem;
nie jest więc przy czy ną od pa da nia, to jest dą że nia do nie by tu, kto że tak
po wiem jest przy czy ną by tu, po nie waż wszyst kie go co ist nie je spraw cą jest,
co na ile jest, do brem jest.” Oto otwar cie masz, że od pa dać od Bo ga, który
jest naj wy ższym do brem, jest złem; a więc nie za spra wą lub z wo li Bo ga
zło się dzie je. 

3. So fi stycz ny za rzut nie któ rych, ja kim usi łu ją do wo dzić, że z Boga
jest, iż zło się dzie je. Wy star cza ją co już zo sta ło uka za ne, że za spra wą
Boga nie dzie je się zło. Nie któ rzy jed nak wy stę pu jąc so fi stycz nie i dla te go
Bo gu wstrętni,1108 usi łu ją do wo dzić, że za spra wą Bo ga jest, iż zło się dzieje,
w ten spo sób: że zło się dzie je, praw dą jest; wszyst ko zaś, co praw dą jest,
po cho dzi od praw dy, któ rą jest Bóg; od Bo ga więc jest, że dzie je się zło.
Że zaś wszel ka praw da jest od Bo ga, po twier dza ją po wa gą Au gu sty na 
w księ dze 84 Qu aestio num tak mó wią ce go:1109 „Wszel ka praw da od praw -
dy praw dą jest; praw dą zaś jest Bóg; Bo ga więc za spraw cę ma wszel ka
praw da.” Jest zaś praw dą, że zło dzie je się lub ist nie je; Więc za spra wą Boga
jest, że ist nie je lub dzie je się zło.

4. Od po wiedź, gdzie zga dza się, że wszel ka praw da jest od Bo ga, 
a otwie ra so fi zmat. Ła two nam jest im od po wie dzieć, lecz to co mó wią,
wy da je się nie god ne od po wie dzi. Wszel ka bo wiem praw da jest od Bo ga,
jak mó wi Au gu styn. Z któ rym współ brz mi Am bro ży,1110 któ ry oma wia jąc
owo wy ra że nie Apo sto ła:1111 [321] Nikt nie mo że rzec: Je zus jest Pa nem,
je no w Du chu Świę tym, po wia da, że „wszel ka praw da, przez ko go kol wiek
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1107 Za gad nie nie 21 (PL 40,16).
1108 Zo bacz Syr 37,23: Kto wy kręt nie mó wi, obrzy dły jest.
1109 Mia no wi cie: De di ver sis qu aestio ni bus 83, za gad nie nie 1 (PL 40,11).
1110 To zna czy Am bro zja ster, na 1 Kor 12,3 (PL 17[1845]245 B; CSEL 81-II,132); zo bacz

ta kże Glos sa Lom bar da do te go uryw ka (PL 191,1651 A).
1111 1 Kor 12,3.



mó wio na, jest od Du cha Świę te go.” Sko ro więc jest praw dą, że dzie je się
zło, ta praw da wy ra ża na w tej wy po wie dzi, mia no wi cie „dzie je się zło”, jest
od Bo ga; lecz z te go nie wy ni ka, że od Bo ga jest, by dzia ło się zło. Gdy by
bo wiem to się mó wi ło,  ro zu mia ło by się, że Bóg jest spraw cą zła. – Przez
po do bień stwo wy ka zu je, że to jest błęd ne. Co przez po do bień stwo oka -
zu je się jaw nie błęd ne: Bóg za ka zu je, by dzia ła się kra dzież; lecz, że dzie je
się kra dzież, jest praw dą; a więc za ka zu je praw dy. Nie wy ni ka.

5. Po twier dza część py ta nia tych, któ rzy mó wią, że Bóg nie chce
zła. Po zo sta wia jąc więc to i in ne pu sto ty te go ro dza ju, sprzy ja jąc pierw szej
i zdrow szej czę ści py ta nia, któ ra świa dec twa mi Świę tych peł niej jest po -
twier dzo na, mów my, że Bóg nie chce, że by zło się dzia ło, ani jed nak chce,
by się nie dzia ło, ani nie chce, by się dzia ło. Wszyst ko bo wiem, co chce, żeby
się dzia ło, dzie je się; a wszyst ko, cze go nie chce, by się dzia ło, nie dzie je się.
Dzie je się zaś wie le, cze go nie chce, by się dzia ło, jak wszel kie zło.

DYS TYNK CJA XLVII

Roz dział 1 (204).

1.x Że wo la Bo ga za wsze się speł nia na czło wie ku, gdzie kol wiek się
zwró ci. Wo la Bo ga za wsze prze cież jest sku tecz na, by dzia ło się wszyst ko,
co chce, a nic się nie dzia ło, cze go nie chce. Ona na czło wie ku za wsze się
speł nia, gdzie kol wiek by się zwró cił. „Nic bo wiem, jak mó wi Au gustyn,1112

ma ją ce go wol ną wo lę, nie prze wy ższa wo li Bo ga; cho ciaż dzia ła wbrew jego
wo li,” jed nak wbrew je go wo li, któ rą on sam jest, na le ży uwa żać, że nic się
tak nie dzie je, jak by chciał, że by się dzia ło, a nie dzia ło się, lub nie chciał,
by się dzia ło, a dzia ło się. Ta bo wiem wo la, jak mó wi Au gu styn w En chi ri -
dion,1113 za wsze się speł nia, al bo na nas, al bo przez nas. Speł nia się na nas,
lecz jed nak my jej nie speł nia my, kie dy grze szy my. Speł nia się przez nas,
kie dy czy ni my do bro: dla te go bo wiem czy ni my, bo wie my, że po do ba się
Bo gu. Tak na czło wie ku za wsze Bóg swo ją [322] wo lę speł ni, po nie waż
ni cze go nie czy ni czło wiek, na któ rym Bóg nie czy nił by, co chce. – Au gu -
styn, Su per Psal mum:1114 „Bo nie chce Bóg, by któ ryś czło wiek zgrze -
szył; gdy by zaś zgrze szył, po ku tu ją ce mu chce da ro wać, by żył; w grze chach
zaś trwa ją ce go uka rać, by opor ny nie unik nął po tę gi spra wie dli wo ści.” 
Jak jed nych od wiecz no ści przy go to wał do ka ry, in nych przy go to wał do
chwa ły.
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x Nu me ry 1-2 zło żo ne są z Glos sa Mi strza na Ps 110,2 (PL 191,1008 D - 1009 A) oraz
Sum ma sen ten tia rum, I,13 (PL 171,1092 D – 1093 A; 176,66 D – 67 A).

1112 Enar ra tio in Psal mum 110, n. 2 (PL 37,1464; CCL 40,1622).
1113 Roz dział 100-101 (PL 40.279).
1114 Enar ra tio in Psal mum 110, n. 2 (PL 37,1464; CCL 40,1622).



2. Au gu styn w En chi ri dion:1115 „I to są Wiel kie dzie ła Pań skie, do -
świad czo ne we dług wszyst kie go upodo ba nia je go,1116 i tak mą drze wy bra -
ne, że gdy aniel ska i ludz ka na tu ra zgrze szy ła, to zna czy uczy ni ła nie to,
cze go on chciał, lecz co ona chcia ła, na wet przez tę wo lę stwo rze nia, którą
do ko na ło się to, cze go Stwór ca nie chciał, on speł nił to, cze go chciał;
dobrze po słu gu jąc się i złem, ja ko nie skoń cze nie do bry, dla po tę pie nia
tych, któ rych spra wie dli wie prze zna czył do ka ry i na zba wie nie tych,
których ła ska wie prze zna czył do chwa ły. Co bo wiem ich do ty czy, uczy ni li
cze go Bóg nie chciał; co zaś do ty czy wszech mo cy Bo ga, żad nym  spo sobem
te go uczy nić nie mo gli. Tym sa mym bo wiem, że uczy ni li wbrew je go wo li,
speł ni ła się na nich je go wo la. Dla te go bo wiem Wiel kie dzie ła Pań skie 
są do świad czo ne we dług wszyst kie go upodo ba nia je go, by prze dziw nym
i nie wy po wie dzia nym spo so bem nie dzia ło się po za je go wo lą, na wet co
dzie je się wbrew je go wo li; po nie waż nie dzia ło by się, gdy by  nie do pu ścił;
a za iste nie do pusz cza nie chcąc, lecz chcąc; i bę dąc do bry nie do pu ścił by,
by źle się dzia ło, jak tyl ko, że bę dąc wszech moc ny i ze zła mo że czy nić
dobrze.” Ty mi sło wa mi ja sno wy ka za no, że wo la Bo ga wiecz na za wsze się
speł nia na czło wie ku, na wet je że li czło wiek dzia ła wbrew wo li Bo ga.

3. Ba da zna cze nie po wy ższych słów. Lecz trze ba sta ran nie zwa żać 
w ja ki spo sób po wy żej mó wi się, że coś dzie je się wbrew wo li Bo ga, co jednak
nie dzie je się po za nią; i jak na le ży po jąć to: „Co  ich dotyczy, uczy ni li czego
Bóg nie chciał; co dotyczy zaś wszech mo cy Bo ga, żad nym spo so bem te go
uczynić nie mo gli”. Zda ją się bo wiem one sprze ci wiać po wy ższym, gdzie
po wie dzia ne zo sta ło,1117 że wo li je go nic się nie oprze.

4. Tu otwie ra mó wiąc, że ró żny mi spo so ba mi bra na jest wy żej wola
Bo ga. Lecz jak wy żej po wie dzie li śmy,1118 wo la Bo ga ró żny mi bra na jest
sposo ba mi, je że li ta roz ma itość w po wy ższych sło wach sta ran nie zo sta nie
ro ze zna na, nie znaj dzie się tam żad na sprzecz ność. Gdzie bo wiem mó wi,
że „nie dzie je się po za je go wo lą na wet [323] to, co dzie je się wbrew je go
woli”, od mien nie bie rze wo lę; i nie sa mą wo lę, któ rą jest Bóg i jest wiecz -
na, lecz w po wy ższych sło wach chciał ro zu mieć jej zna ki, to zna czy za kaz
czy roz kaz i do pust.

Roz dział 2 (205).

1.y W ja kim zna cze niu mó wi się, że coś dzie je się wbrew wo li Bo -
ga, co jed nak nie dzie je się po za je go wo lą, i w ja kim zna cze niu praw -
dą jest, że nic się nie dzie je wbrew je go wo li. Wie le bo wiem dzie je się
wbrew przy ka za niu lub za ka zo wi Bo ga, co jed nak nie dzie je się po za je go
do pu stem. Z je go bo wiem do pu stu dzie je się wszel kie zło, któ re jed nak
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1115 Roz dział 100 (PL 40,279).
1116 Ps 110,2.
1117 Dys tynk cja 46, roz dział 1.
1118 Dys tynk cja 45, roz dzia ły 5-6.
y Zo bacz: Glos sa Lom bar da do Psal mu 16,4 (PL 191,179 C).



dzie je się po za je go wiecz ną wo lą, jak mó wi Au gu styn o tym uryw ku Psal -
mu:1119 Aby nie mó wi ły usta mo je o uczyn kach ludz kich. Bo uczyn ka mi
ludz ki mi na zy wa to, co jest złe, co dzie je się po za wo lą Bo ga, któ rą jest on
sam, lecz nie wbrew je go do pu sto wi, któ rym on sam nie jest; zwie się jed -
nak on „wo lą Bo ga”, po nie waż Bóg do pusz cza chcąc, by dzia ło się zło.
Dzieje się i wbrew je go na ka zo wi lub za ka zo wi, lecz nie wbrew je go wo li,
któ rą jest on sam, chy ba że mó wi się, iż dzie je się wbrew niej, po nie waż
dzie je się po za nią: wbrew niej zaś nic tak się nie dzie je, by chciał że by się
dzia ło, a nie dzia ło by się, lub nie chciał, by się dzia ło, a dzia ło by się.

2.z Co ja sno za zna czył Au gu styn,1120 gdzie mó wi: „Co bo wiem ich do ty -
czy, uczy ni li cze go Bóg nie chciał; co zaś do ty czy wszech mo cy Bo ga, żad -
nym  spo so bem te go uczy nić nie mo gli”, jak by mó wił: Uczy ni li wbrew
przy ka za niu Bo ga, któ re zwie się „wo lą”, lecz nie uczy ni li wbrew wo li Bo -
ga wszech moc nej, po nie waż te go nie mo gli; i tak przez to, co uczy ni li
wbrew wo li Bo ga, to jest przy ka za niu, na nich speł ni ła się je go wo la, to jest
speł ni ła się wo la je go wiecz na, któ rą chciał ich po tę pić. – Stąd Grze gorz 
o Księ dze Ro dza ju:1121 „Wie lu dla te go speł nia wo lę Bo ga, że usi łu je ją zmie -
nić, a opie ra jąc się je go ra dzie są po słusz ni; po nie waż to [324] sprze ci wia
się je go zrzą dze niu, co z ludz kie go usi ło wa nia wy ni ka.” Tu otwar cie uka -
zu je, że gdy źli opie ra ją się ra dzie lub przy ka za niu Bo ga, któ re zwą się „wolą
Bo ga”, czy nią to, skąd speł nia się wo la je go, któ rą on sam jest, a któ ra zwie
się zrzą dze niem lub upodo ba niem.

3. Bo jak mó wi Au gu styn w En chi ri dion,1122 „ja kie kol wiek by ły by wo le
Anio łów lub lu dzi, do brych lub złych, chcą cych te go co Bóg, lub cze goś
inne go niż Bóg, wo la Wszech mo gą ce go za wsze jest nie zwy cię żo na; ni gdy
nie mo że być zła ta, któ ra na wet gdy zło za są dza jest spra wie dli wa, a za iste
ta, któ ra jest spra wie dli wa, nie jest zła. Bóg prze to wszech moc ny, czy przez
mi ło sier dzie nad kim chce, li tu je się, czy przez sąd ko go chce za twar -
dza,1123 ani cze goś nie go dzi we go nie czy ni, ani coś czy ni jak tyl ko chcąc, 
i wszyst ko, co kol wiek chce, czy ni.1124

Roz dział 3 (206).

Zwięź le zbie ra zna cze nie po wy ższych, do da jąc dla cze go Bóg ka że
wszyst kim czy nić do bro a zła uni kać, cho ciaż nie chce, by to przez
wszyst kich zo sta ło speł nio ne. Z po wy ższych wy ni ka, że wo la Bo ga, którą
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1119 Enar ra tio in Psal mum 16,4, n. 4 (PL 36,146; CCL 38,92).
z Po wa ga Grze go rza wzię ta jest z Sum ma sen ten tia rum, I,13 (PL 171,1093 B; 176,67 A);

znaj du je się u Pa te riu sza: Expo si tio su per Ge ne sim, 37,7 (PL 79,718 C -D).
1120 Jak wy żej, Dys tynk cja 47, roz dział 1, n. 2.
1121 Mo ra lia, VI, roz dział 18, n. 28 (PL 75,745 B); po rów naj Rdz 37 o Jó ze fie sprze danym

przez je go bra ci. Zo bacz wy żej umiesz czo ny przy pis „z” do te go nu me ru.
1122 Roz dział 102 (PL 40,279n).
1123 Rz 9,18.
1124 Ps 113,11.



sam jest, za wsze jest nie po ko na na i w ni czym nie jest unie wa żnia na, lecz
przez wszyst ko peł nio na. Ra da zaś je go, oraz na kaz czy za kaz, nie przez
wszyst kich są speł nia ne, któ rym zo sta ły przed ło żo ne lub da ne. I nie dla te -
go wszyst kim na ka zał do bro, al bo za ka zał zła, al bo po ra dził do sko na łość,
że chciał, by przez wszyst kich wy ko na ne zo sta ło do bro, któ re na ka zał, lub
po mi nię te zo sta ło zło, któ re go za ka zał, – gdy by bo wiem chciał, za iste sta -
ło by się, po nie waż w ni czym wo la je go nie mo że być przez czło wie ka prze -
wy ższo na al bo za ta mo wa na, – lecz by oka zać lu dziom swą spra wie dli wość,
a źli by li bez wy mów ki; wresz cie by do brzy za po słu szeń stwo otrzy ma li
chwa łę, źli za nie po słu szeń stwo ka rę, tak jak jed nym i dru gim od wiecz no -
ści przy go to wał. To więc co wszyst kim na ka zał lub za ka zał, chciał, by by ło
speł nio ne lub po mi nię te przez nie któ rych, lecz nie przez wszyst kich; i coś
oso bi ście ka zał i w sta rym i no wym Pra wie, cze go nie chciał, by przez tych,
któ rym ka zał, zo sta ło speł nio ne, jak Abra ha mo wi ofia rę sy na,1125 a w Ewan -
ge lii nie któ rym uzdro wio nym, któ rym ka zał, by ni ko mu nie mó wi li.1126

[325] DYS TYNK CJA XLVIII

Roz dział 1 (207).

1. Że cza sem czło wiek do brą wo lą chce cze goś in ne go niż Bóg, 
a cza sem złą wo lą te go sa mo, cze go Bóg chce do brą wo lą. Trze ba wie -
dzieć ta kże, iż nie kie dy zła jest wo la czło wie ka chcą ce go te go sa me go, czego
Bóg chce, że by się sta ło, a cza sem do bra jest wo la czło wie ka chcą ce go
czegoś in ne go niż Bóg.

2. Że dwo ja ko roz pa try wa na jest do bra wo la czło wie ka. Aby bowiem
do bra by ła wo la czło wie ka trze ba zwa żyć, cze go wy pa da jej chcieć i w jakim
ce lu. To bo wiem jest mię dzy wo lą Bo ga, a wo lą czło wie ka, że w nie któ rych
spra wach Bo gu wy pa da chcieć cze go in ne go, czło wie ko wi cze go in ne go.
Stąd Au gu styn mó wi w En chi ri dion:1127 „Cza sem czło wiek do brą wo lą chce
cze goś, cze go Bóg nie chce wo lą o wie le bar dziej i pew niej do brą, bo je go
wo la ni gdy nie mo że być zła; jak gdy do bry syn chce, że by oj ciec żył, któ ry
do brą wo lą Bóg chce by umarł. A zno wu mo że być, że te go ze chce czło -
wiek złą wo lą, cze go Bóg chce do brą: jak gdy zły syn chce, by oj ciec umarł
i te go rów nież chce Bóg. Tam ten mia no wi cie chce, cze go Bóg nie chce, ten
zaś chce te go, cze go chce i Bóg; a jed nak do brej wo li Bo ga od po wia da
raczej do broć tam te go, cho ciaż chce cze goś in ne go, niż nie go dzi wość tego,
chcą ce go te go sa me go. Wie le bo wiem za le ży od te go, cze go wy pa da chcieć
Bo gu, a cze go czło wie ko wi i do ja kie go ce lu ka żdy od no si swą wo lę, by była
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1125 Zo bacz: Rdz 22,2-12.
1126 Zo bacz: Mk 1,44;  po rów naj wy żej Dys tynk cja 45, roz dział 7, n. 1.
1127 Roz dział 101 (PL 40,279).



po chwa lo na lub zga nio na.” Mo że bo wiem chcieć do bra, któ rego nie wy pada
jej chcieć; i mo że chcieć do bra, któ re wy pa da, lecz nie od no si się do uczci -
we go ce lu, i dla te go wo la nie jest do bra. 

Roz dział 2a (208).

1. Że do bra wo la Bo ga wy peł nia na jest przez złe wo le lu dzi, jak
zda rzy ło się w Mę ce Chry stu sa, gdzie do ko na ło się coś, cze go Bóg
[326] chciał do brą, a Ży dzi złą wo lą; chcie li jed nak i cze goś, cze go
Bóg nie chciał. Te go też nie na le ży po mi nąć, że cza sem do bra wo la Bo ga
wy peł nia na jest przez złą wo lę czło wie ka, jak sta ło się w ukrzy żo wa niu
Chry stu sa: któ ry że by umarł, Bóg chciał do brą wo lą, Ży dzi zaś nie go dzi wą
wo lą go ukrzy żo wa li. I Ży dzi złą wo lą chcie li cze goś, cze go Bóg chciał wolą
do brą, mia no wi cie by Chry stus cier piał, umarł; lecz chcie li i cze goś in nego,
cze go Bóg nie chciał, mia no wi cie za bić Chry stu sa, co by ło czyn no ścią złą 
i grze chem. Czy nu za iste Ży dów Bóg nie chciał, mę ki zaś Chry stu sa chciał;
tak jak w Psal mie Chry stus mó wi do Oj ca:1128 Tyś po znał spo czy nek mój,
„to zna czy chcia łeś i po chwa li łeś” mo ją mę kę: spodo ba ło się bo wiem tobie.
Chcia ła więc ca ła Trój ca, by Chry stus cier piał, a jed nak nie chcia ła, by Żydzi
za bi li; po nie waż chcia ła mę ki Chry stu sa, lecz nie chcia ła wi ny Ży dów; jednak
nie by ła nie chęt na, gdy by bo wiem by ła nie chęt na, nie sta ło by się.

2. Za rzut. Lecz te mu się prze ciw sta wia tak: Je że li Bóg chciał, by Chrystus
cier piał, chciał mia no wi cie, by cier piał od Ży dów czy nie. Je że li chciał, by
nie cier piał od Ży dów, sko ro zo stał umę czo ny, sta ło się to, cze go Bóg nie
chciał, by się sta ło. Je że li prze to chciał, by on cier piał od Ży dów, więc
chciał, by zo stał przez Ży dów za bi ty; prze to chciał, by Ży dzi go za bi li.

3. Od po wiedź. Od po wia da jąc na to mó wi my, że trze ba wprost zgo dzić
się, iż Bóg chciał, by Chry stus cier piał i umarł, bo je go mę ka by ła do brem
i przy czy ną na sze go zba wie nia. Gdy zaś mó wi się: „Chciał, by on cier piał
lub był za bi ty przez Ży dów”, trze ba tu roz ró żnić. Je że li bo wiem poj mu je się
tak: Chciał, by on cier piał mę kę, czy li ukrzy żo wa nie za da ne przez Żydów,
zna cze nie jest praw dzi we. Je że li zaś poj mu je się tak: Chciał, by Ży dzi go
za bi li, jest błęd ne; Bóg bo wiem nie chciał czyn no ści Ży dów, któ ra by ła zła,
lecz chciał do brej mę ki i ta wo la speł nio na zo sta ła przez złe wo le Ży dów.
– Stąd Au gu styn w En chi ri dion”:1129 „Bóg pew ne wo le swo je, za iste do bre,
speł nia przez złe wo le złych lu dzi, jak przez złej wo li Ży dów z do brej wo li
Oj ca Chry stus zo stał za nas za bi ty; co by ło tak wiel kim do brem, że apo stoł
Piotr, gdy nie chciał, by to się sta ło, na zwa ny zo stał sza ta nem przez te go,
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a Zo bacz: Sum ma sen ten tia rum, I,13 (PL 171,1092 C -D; 176 66 B -C), skąd część; oraz
Hu go na, De sa cra men tis, I,4,15 (PL 176,240 D).

1128 Ps 138,2; oraz Au gu styn do te go uryw ka (PL 37,1786; CCL 40,1992); u Lom bar da
Glos sa do te go uryw ka (PL 191,1212 A).

1129 Roz dział 101 (PL 40,279).



któ ry zo stał za bi ty.”1130 Oto masz ja sno, że wiel kim do brem by ło, iż Chry -
stus zo stał za bi ty; a po nie waż te go do bra Piotr nie chciał, dla te go zo stał
zga nio ny.

[327] Roz dział 3 (209).

Czy do brym lu dziom po do ba ło się, że Chry stus cier piał i umarł:
po do ba ło się za iste ze wzglę du na na sze zba wie nie, lecz nie je go mękę.
Stąd roz wią zu je się za gad nie nie, w któ rym zwy kło się py tać, czy ludziom świę -
tym po win no po do bać się, że Chry stus cier piał lub zo stał zabi ty. Po win no
im się po do bać ze wzglę du na na sze od ku pie nie, lecz nie ze wzglę du na
je go mę kę. Chcie li więc i bar dzo pra gnę li, by Chry stus umarł dla zba wienie
czło wie ka i speł nie nia wo li Bo żej, lecz nie chcie li z roz ko szy sa mą mę ką. 
Z te go sa me go więc ra do wa li się i smu ci li, lecz dla cze goś inne go ra do wali,
a dla cze goś in ne go smu ci li. Chcie li więc aby Chry stus umarł dla od ku pienia
czło wie ka, a jed nak z je go śmier ci z ró żnych po wo dów ich ser ca ró żnie się
po ru sza ły.

Roz dział 4 (210).

1. Jak na le ży my śleć o mę kach świę tych, czy po wi nie neś chcieć,
czy nie chcieć. Gdy  zaś py ta się, czy w ten sam spo sób na le ży my śleć 
o mę kach i mę czeń stwach świę tych, mó wi my, że jest pew na ró żni ca mię -
dzy mę ką gło wy i człon ków. Mę ka bo wiem Chry stu sa jest przy czy ną na sze -
go zba wie nia, czym nie jest mę ka ja kie goś świę te go. Ni czy ją bo wiem mę ką
nie je ste śmy od ku pie ni, jak tyl ko Chry stu sa. Po mo gły wpraw dzie nie tyl ko
tym, któ rzy cier pie li, lecz ta kże in nym wier nym ich mę ki; jed nak nie są na -
szym od ku pie niem: to bo wiem mo gła tyl ko mę ka te go, któ ry jest Bo giem
i czło wie kiem. Je go więc mę ki chcia ły po bo żne ser ca wie rzą cych i pra gnęły,
by się do ko na ła, jak wie rzy li że bę dzie.

2. Że mąk świę tych mo że my chcieć i nie chcieć, a jed no i dru gie
do brą wo lą. Mąk zaś świę tych mo że my chcieć i nie chcieć, a jed no i drugie
do brą wo lą, je że li za kła da my so bie uczci we ce le. Ko mu bo wiem po do ba ła
się mę ka Paw ła w tym ce lu, że wi dział przez to je go na gro dę i zwięk szo ną
i go to wą, wy da je się, że miał do brą wo lę; któ ra zga dza ła się z je go wo lą,
któ rą pra gnął roz wią za nym być i być z Chry stu sem.1131 Kto zaś chciał, by
on unik nął mę ki i uszedł rąk nie go dzi wych z po bo żne go współ czu cia, i ten
miał do brą wo lę. – Stąd Au gu styn w [328] En chi ri dion:1132 „Do bre wy da -
wa ły się wo le po bo żnych wier nych, któ rzy nie chcie li, by apo stoł Pa weł
udał się do Je ro zo li my, by tam nie do znał krzywd, któ re pro rok Aga bos
prze po wie dział;1133 a jed nak Bóg chciał, by on to wy cier piał za gło sze nie
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1130 Zo bacz: Mt 16,23.
1131 Flp 1,23.
1132 Roz dział 101 (PL 40,270).
1133 Zo bacz: Dz 21,10-14.



wia ry Chry stu sa, ćwi cząc mę czen ni ka Chry stu so we go. A do brej swej wo li
nie wypeł nił przez do bre wo le chrze ści jan, lecz przez złe Ży dów; i do niego
ra czej na le że li, któ rzy nie chcie li cze go chciał, niż ci, przez któ rych chcących
sta ło się cze go chciał, po nie waż to sa mo uczy ni li złą wo lą, cze go Bóg chciał
do brą wo lą.”

3. Tak sta ło się i w mę ce Chry stu sa. Cze go bo wiem Bóg chciał, te go
same go Ju dasz, Żyd i dia beł; lecz oni złą wo lą, Bóg zaś do brą wo lą, mia no -
wi cie by Chry stus umarł. Jed nak oni chcie li czy nu, któ re go Bóg nie chciał.

TU KOŃ CZY SIĘ PIERW SZA KSIĘ GA O TA JEM NI CY TRÓJ CY.
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[329] KSIĘ GA DRU GA

O stwo rze niu i formo wa niu 
rze czy cie le snych i du cho wych

oraz o wie lu in nych przy na le żnych

Co wia do mo, iż na le ży do po zna nia cho ciaż po czę ści1 ta jem ni cy Bo żej
jed no ści i Trój cy, na ile zdo ła li śmy, sta ran nie wy ko na li śmy. Te raz przejdźmy
do roz wa ża nia stwo rzeń.

DYS TYNK CJA Ib

Roz dział 1.

1c. Wy ka zu je, że je den jest po czą tek rze czy, a nie wię cej jak nie -
któ rzy są dzi li. – Be da.2 Mó wiąc o stwo rze niu rze czy, Pi smo Świę te na swo -
im wstę pie wy ka zu je, że Bóg jest Stwór cą i po cząt kiem cza su oraz wszystkich
stwo rzeń wi dzial nych i nie wi dzial nych, mó wiąc:3 Na po cząt ku stwo rzył Bóg
[330] nie bo i zie mię. Ty mi bo wiem sło wa mi Mo jżesz, Du chem Bo ga na -
tchnio ny, oznaj mia, że świat w jed nym po cząt ku przez Bo ga stwór cę został
uczy nio ny, od rzu ca jąc błąd nie któ rych, mnie ma ją cych, że by ło wię cej po cząt -
ków bez po cząt ku.

1 1 Kor 13,9.
b Że w Dys tynk cjach 1-24 oraz w Dys tynk cji 29 Mistrz za le ży od Glos sa or di na ria in Gene-

sim 1-3, a nie od wrot nie, gdzieś in dziej zo sta nie wy ka za ne. Tu wy star czy, jak nam się zdaje,
zaj rzeć do je go ru bryk, gdzie Be da, Stra bo, Al ku in, w spo sób dość ciem ny są przy ta cza ni,
mia no wi cie imien nie, ale bez ty tu łu dzie ła. Po nad to jak naj bar dziej oczy wi ste jest, że ni gdy
nie miał przed ocza mi De Ge ne si ad lit te ram świę te go Au gu sty na, lecz za wsze znał je za
po śred nic twem al bo te jże Glos sa do Księ gi Ro dza ju, al bo nie kie dy dzie ła Flo ru sa z Lyonu
o Li stach świę te go Paw ła. Dzie ło to Au gu sty na bo wiem zwy czaj nie zwa ne jest Su per Ge nesim,
bez dal sze go okre śle nia czy to ty tu łu, czy liczb ksiąg. Raz też, al bo z bra ku ru bry ki w Glossa
or di na ria do Rdz 1,26, al bo ze złe go jej zro zu mie nia, sło wa Be dy błęd nie przy zna ne zo stały
Au gu sty no wi (zo bacz: Dys tynk cja 19, roz dział 6, nn. 1-2). – W przy ta cza niu Glos sa or di naria
do Księ gi Ro dza ju, oprócz tek stu z Bi blia sa cra cum glos sis, in ter li ne ari et or di na ria, I,
We ne cja 1588 [= u Mi ko ła ja z Li ry], uży ty jest też Co dex Va ti ca nus La ti nus 53, kar ty 1v -31v
z wie ku XII (Zo bacz: Co di ces Va ti ca ni La ti ni, I,63n) [= v].

c Czę ścio wo (Be da) z Glos sa or di na ria, do Rdz 1,1 (u Mi ko ła ja z Li ry, I,23c; v 2d); czę -
ścio wo z je go Pro the ma ta, lub ze słów Stra bo na (u Mi ko ła ja z Li ry I,22a; v 1c -d) i ko goś
nie zna ne go (21d; brak w v); o czym zo bacz: J. de Blic, L’oeu vre exégéti que de Wa la frid
Stra bon et la Glos sa or di na ria, w Re cher ches de Théolo gie an cien ne et médie va le
16(1949)18nn.

2 Li bri qu atu or in prin ci pium Ge ne sis, I,1 (PL 91,13 A; CCL 118A,3); zo bacz: Am bro ży,
He xaëme ron, I, roz dzia ły 1-2 (PL 14[1845]123nn; CSEL 32,3-7).

3 Rdz 1,1.



2. Stra bo: Pla ton mó wił, że są trzy po cząt ki. Pla to n4 bo wiem są dził,
że są trzy po cząt ki, mia no wi cie Bóg i wzór i ma te ria, i to nie stwo rzo ne, bez
po cząt ku, a Bóg jak by rze mieśl nik, a nie stwór ca.

Roz dział 2.d

W ja kim zna cze niu ści śle mó wi się stwór ca i co to jest stwa rzać, a co
czy nić. Stwór cą bo wiem jest, kto z ni co ści coś czy ni, a stwa rzać ści śle, to czy -
nić coś z ni co ści; czy nić zaś, to nie tyl ko coś zdzia łać z ni co ści, lecz ta kże z ma-
te rii. Stąd mó wi się, że i czło wiek lub anioł coś czy nią, lecz nie stwa rza ją; zwie
się wy ko naw ca lub rze mieśl nik, lecz nie stwór ca. To bo wiem mia no sa me mu
Bo gu ści śle od po wia da,5 któ ry coś z ni cze go i coś z cze goś czy ni. On więc jest
stwór cą, rze mieśl ni kiem i wy ko naw cą. Lecz mia no stwa rza nia so bie wła sne
za cho wał, in ne zaś dał ta kże stwo rze niom. W Pi śmie Świę tym jed nak czę sto
stwór ca bra ny jest ja ko wy ko naw ca, a stwa rzać ja ko czy nić,6 bez roz ró żnie nia
zna czeń.

Roz dział 3. 

1.e Że te sło wa, mia no wi cie czy nić i dzia łać i te go ro dza ju, nie są
orze ka ne o Bo gu w tym zna cze niu, w ja kim orze ka ne są o stwo rze -
niach. Trze ba jed nak wie dzieć, że tych słów, mia no wi cie czy nić, stwa rzać,
dzia łać i in nych te go ro dza ju, [331] nie mo żna orze kać o Bo gu w tym sa -
mym zna cze niu, w ja kim orze ka ne są o stwo rze niach. Gdy bo wiem mó wi -
my, że on coś czy ni, nie my śli my, że w dzia ła niu jest w nim ja kiś ruch, al bo
ja kieś do zna wa nie w tru dzie, jak zwy kło przy pa dać nam, lecz oznaj mia my
ja kiś no wy sku tek je go wiecz nej wo li, to zna czy, że z od wiecz nej je go woli
coś świe żo ist nie je.

2. W ja kim zna cze niu mó wi się, że Bóg coś czy ni. Gdy więc mó wi
się, że coś czy ni, to jest tak, jak by się mó wi ło, że zgod nie z je go wo lą, lub
przez je go wo lę, coś świe żo zda rza się, lub ist nie je: tak by w nim nic no wego
się nie zda rza ło, lecz coś no we go dzia ło się, tak jak by ło w je go wiecz nej
wo li, bez żad nej je go zmia ny ani po ru sze nia. Mó wi się zaś, że my dzia ła jąc
zmie nia my się, po nie waż ru sza my się: bo bez ru chu ni cze go nie czy ni my.
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4 Ti ma ios 48n oraz w ko men ta rzu Chal cy diu sza, n. CCCVII: „Są więc po cząt ka mi bóg 
i las i wzór” (wyd.: I. Wro bel, Le ip zig 1876, 60,336).

d Zo bacz: Hu go ze Świę te go Wik to ra, De sa cra men tis, I, część I, roz dział 1 (PL 176,187
A -B); któ ry jed nak nie jest źró dłem dla Mi strza. – Po rów naj: E. Ber to la, La dot tri na del la
cre azio ne nel Li ber Sen ten tia rum di Pier Lom bar do, w Pier Lom bar do, Na var ra I,1(1957)
27-44.

5 Zo bacz: Au gu styn, De Tri ni ta te, III, roz dział 9, nn. 16-18 (PL 42,877nn; CCL 50,143nn).
6 Z grec kie go Rdz 1,26: Uczyń my czło wie ka; 1,27: Stwo rzył mę żczy znę i nie wia stę; 2,7:

Ule pił czło wie ka z mu łu zie mi; Syr 17,1: Bóg stwo rzył z zie mi czło wie ka, i we dług ob ra zu
swo je go uczy nił go; nie mal te sa me sło wa w Mdr 2,23. Zo bacz: Au gu styn, Con tra ad ver sa -
rios Le gis et Pro phe ta rum, I, roz dział 23, nn. 48-49 (PL 42,632nn).

e Nu me ry 1-3 po więk szej czę ści za czerp nię te z Pio tra Abe lar da, The olo gia Scho la rium,
III, roz dział 6 (PL 178,1104 D – 1105 B).



– Orze ka się prze to, że Bóg coś czy ni lub dzia ła, po nie waż jest przy czy ną
rze czy świe żo za ist nia łych, gdy z je go wo li no we rze czy za czy na ją ist nieć,
któ rych przed tem nie by ło, ale bez je go ru chu, tak że ści śle nie mo żna
mówić o czy nie, sko ro ka żdy za iste czyn po le ga na ru chu, a w Bo gu żad nego
ru chu nie ma.

3. Wy ka zu je przez po do bień stwo. Jak więc zda rza się, że z ża ru słońca
coś się dzie je, jed nak bez żad ne go ru chu lub zmia ny w nim sa mym lub jego
ża rze, tak z wo li Bo ga no we rze czy ma ją ist nie nie bez zmia ny w spraw cy,
któ ry sam je den jest po cząt kiem wszyst kie go.

4.f Ary sto te le sa trzy. – Stra bo. Ary sto te le s7 zaś mó wił o dwóch po cząt -
kach, mia no wi cie ma te rii i po sta ci, oraz trze cim, zwa nym „dzia ła ją cym”: 
i że świat za wsze jest i był.

5.g Be da uczy, co jest ka to lic kie. Duch Świę ty oba la jąc więc błąd tych8

i tym po dob nych, oraz prze ka zu jąc kar ność praw dy, „oznaj mia,9 że Bóg na
po cząt ku cza sów stwo rzył świat a przed cza sa mi wiecz nie ist niał: po le ca jąc
je go wiecz ność i wszech moc, dla któ rej: chcieć to zro bić”, po nie waż, jak
wy żej po wie dzie li śmy,10 z je go wo li i do bro ci no we rze czy ist nie ją. – Augu -
styn w En chi ri dion. [332] Uwierz my więc, że „przy czy ną rze czy stwo rzo -
nych,11 nie bie skich czy ziem skich, wi dzial nych czy nie wi dzial nych, jest tyl ko
do broć Stwór cy, któ ry jest Bo giem jed nym i praw dzi wym.” Któ re go tak
wiel ka jest do broć, że w naj wy ższym stop niu do bry, ze chciał by in ni by li
uczest ni ka mi je go szczę śli wo ści, któ rą wiecz nie jest szczę śli wy: bo wi dział,
że mo żna jej udzie lić, a nie mo żna w ogó le jej zmniej szyć. To więc do bro,
któ rym sam był, i któ rym był szczę śli wy, z sa mej do bro ci, nie z ko niecz no -
ści, ze chciał dać dru gie mu, po nie waż do nie skoń cze nie do bre go na le ża ło
chcieć po móc, a do wszech moc ne go nie móc szko dzić.

Roz dział 4.h

1. Dla cze go uczy nio ne zo sta ło stwo rze nie ro zum ne. A po nie waż nikt
nie mo że być uczest ni kiem je go szczę ścia jak tyl ko przez poj mo wa nie,
które tym peł niej się po sia da, im bar dziej się poj mu je, uczy nił Bóg stwo -
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f Za czerp nię te z: Pro the ma ta Glos sae or di na riae do Księ gi Ro dza ju (22a; v 1d).
7 De ge ne ra tio ne et cor rup tio ne, II. Ty tu ły 51-52 (wyd. I. Bek ker, I. Ber lin 1831,335a

28-31, 335b 7-8; wyd. Iun ti na, V. We ne cja 1550,173v).
g Sło wa Be dy za czerp nię te z Glos sa or di na ria do Rdz 1,1 (u Mi ko ła ja z Li ry, I,23c; v 2d).

Po zo sta łe zaś, oprócz słów Au gu sty na, czę ścio wo wy ję te z Sum ma sen ten tia rum, trak tat II,
roz dział 1 (PL 171,1106 D; 176,79 C), czę ścio wo z Hu go na, De sa cra men tis, I,2,4 (PL 176,208 A).

8 Mia no wi cie Ary sto te le sa i Pla to na, o któ rym wy żej, Dys tynk cja 1, roz dział 1, n. 2.
9 Be da, In Ge ne sim, I,1 (PL 91,13 A; CCL 118A,3).

10 W Księ dze pierw szej, Dys tynk cji 45, roz dzia le 4 i tu wy żej w Dys tynk cji 1, roz dzia le 1, n. 2.
11 Roz dział 9 (PL 40,236; CCL 46,53).
h Źró dłem nu me rów 1-2 jest ta sa ma Sum ma sen ten tia rum, II,1 (PL 171,1106 D – 1107 A;

176,79 C – 80 C), jak już wy ka zał H. We iswe iler, La «Sum ma sen ten tia rum» so ur ce de Pierre
Lom bard, w Re cher ches de Théolo gie an cien ne et médie va le, 6(1934)144n.



rze nie ro zum ne, któ re poj mo wa ło by do bro naj wy ższe, a poj mu jąc mi ło -
wa ło, a mi łu jąc po sia da ło, a po sia da jąc za ży wa ło.

2. W ja ki spo sób roz ró żnio ne jest stwo rze nie ro zum ne. I w ten spo -
sób je roz ró żnił, że by część po zo sta ła w swej czy sto ści i nie łą czy ła się z cia -
łem, mia no wi cie anio ło wie; a część po łą czy ła się z cia łem, mia no wi cie
du sze. Stwo rze nie ro zum ne po dzie lo ne jest więc na bez cie le sne i cie le sne;
i bez cie le sne zwie się anioł, cie le sne zaś czło wiek, skła da ją cy się z du szy
ro zum nej i cia ła. Usta no wie nie więc stwo rze nia ro zum ne go za pierw szą
przy czy nę mia ło do broć Bo ga. 

3. Dla cze go stwo rzo ny zo stał czło wiek lub anioł. Dla te go gdy py ta
się, dla cze go stwo rzo ny zo stał czło wiek lub anioł, krót ko mo żna od po wie -
dzieć: dla je go do bro ci. Stąd Au gu styn w księ dze De do ctri na chri stia na:12

„Po nie waż Bóg jest do bry, je ste śmy; i na ile je ste śmy, do brzy je ste śmy.”
4.i Na co stwo rzo ne jest stwo rze nie ro zum ne. A je że li py ta się, na co

stwo rzo ne jest stwo rze nie ro zum ne, od po wia da się: na chwa le nie Bo ga,
na słu że nie mu, na za ży wa nie go. W tym ono ko rzy sta. Nie Bóg. Bóg bo -
wiem, do sko - [333] na ły i pe łen wszel kiej do bro ci, nie mo że się ani po -
więk szyć, ani zmniej szyć. Że więc stwo rze nie ro zum ne zo sta ło przez Bo ga
uczy nio ne, na le ży od nieść do do bro ci Stwór cy i do ko rzy ści stwo rze nia.

5. Naj krót sza od po wiedź, gdy py ta się, dla cze go lub na co uczy nio -
ne zo sta ło stwo rze nie ro zum ne. Gdy więc py ta się dla cze go lub na co
uczy nio ne jest stwo rze nie ro zum ne, naj kró cej mo żna od po wie dzieć: dla
do bro ci Bo ga, a swo jej ko rzy ści. Po ży tecz ne jest mu mia no wi cie słu żyć Bo -
gu i go za ży wać. Mó wi się więc, że anioł czy czło wiek uczy nio ny jest dla
Bo ga: nie  że stwór ca, Bóg i nie skoń cze nie szczę śli wy po trze bu je czy je goś
obo wiąz ku, ten któ ry dóbr na szych nie po trze bu je;13 lecz by mu słu żył i za -
ży wał te go, ko mu słu żyć jest kró lo wać.14 W tym bo wiem ko rzy sta słu żą cy,
a nie ten, ko mu się słu ży.

6.k Jak czło wiek zo stał uczy nio ny, by słu żył Bo gu, tak świat, by słu -
żył czło wie ko wi. I jak czło wiek zo stał uczy nio ny dla Bo ga, to jest, by mu
słu żył, tak świat uczy nio ny jest dla czło wie ka, by mia no wi cie je mu słu żył.
Czło wiek więc jest po sta wio ny w  środ ku, by i je mu słu żo no i on słu żył. By
brał z obu stron i prze le wał wszyst ko na do bro czło wie ka: i słu żbę, któ rą
przy jął i któ rą wy świad czył. Tak bo wiem Bóg ze chciał, by czło wiek je mu
słu żył, by tą słu żbą nie Bóg, lecz czło wiek słu żą cy był wspo ma ga ny; i chciał,
by świat słu żył czło wie ko wi, a stąd po dob nie czło wiek był wspo ma ga ny.
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12 Księ ga I, roz dział 32, n. 35 (PL 34,32; CSEL 80,27; CCL 32,26). Zo bacz ta kże wy żej,
Księ ga I, Dys tynk cja I, roz dział 3, n. 6.

i Nu me ry 4-5 pod po wie dzia ne przez Hu go na, De sa cra men tis, I,2,1 (PL 176,205 C).
13 Ps 15,2: Dóbr mo ich nie po trze bu jesz.
14 Grze gorz (jak mó wi glo sa mar gi nal na ko dek su T), Col lec ta pro pa ce (PL 78,206 A).
k Wszyst ko do słow nie z Hu go na, ta mże (PL 176,205 C – 206 A); skąd rów nież pierw sze

sło wa nu me ru 7.



7.l Ja kim spo so bem wszyst ko jest na sze. Ca łym więc do brem czło -
wie ka by ło i to, któ re uczy nio ne zo sta ło dla nie go, i dla któ re go on sam
został uczy nio ny. Au gu styn. Jak mó wi Apo stoł:15 Wszyst ko bo wiem na sze
jest, mia no wi cie wy ższe, rów ne i ni ższe. Wy ższe bo wiem są na sze do za ży -
wa nia, jak Bóg Trój ca; rów ne do współ ży cia, mia no wi cie anio ło wie, którzy
cho ciaż te raz są od nas wy żsi, w przy szło ści bę dą rów ni; oni i te raz są na si,
po nie waż są nam ku po żyt ko wi, jak rze czy pa nów zwa ne są sług, nie przez
wła da nie, lecz po nie waż są do ich użyt ku. I sa mi anio ło wie w nie któ rych
miej scach Pi sma Świę te go mó wi się, że nam słu żą, gdy ze wzglę du na nas
po sy ła ni są na słu żbę.

[334] Roz dział 5.m

W ja ki spo sób mó wi się cza sem w Pi śmie Świę tym, że czło wiek
uczy nio ny zo stał dla na pra wie nia aniel skie go upad ku. O czło wie ku
też w Pi śmie Świę tym nie kie dy znaj du je się,16 że uczy nio ny zo stał dla na -
pra wie nia aniel skiej ru iny. Cze go nie na le ży tak ro zu mieć, ja ko by czło wiek
uczy nio ny nie zo stał, gdy by anioł nie zgrze szył; lecz po nie waż wśród in -
nych wa żnych przy czyn, ta rów nież by ła nie ma ła. – Na sze więc są wy ższe 
i rów ne; na sze ta kże są ni ższe, po nie waż uczy nio ne dla słu że nia nam.

Roz dział 6.n

1. Dla cze go du sza jest po łą czo na z cia łem. Zwy kło się też py tać,
ponie waż du sza wy da wa ła by się god niej sza, gdy by po zo sta ła bez cia ła, dla -
cze go z cia łem zo sta ła po łą czo na.

2. Przy czy na pierw sza. Na to po pierw sze mo żna od po wie dzieć: po -
nie waż Bóg chciał, a o przy czy nę je go wo li nie na le ży się py tać.17
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l Źró dłem jest Glos sa Lom bar da na Rz 8,32: Z nim wszyst ko da ro wał (PL 191,1451 C -D;
z 28d), gdzie rubryka kieruje nas do Augustyna, Liber quaestionum evangelii, II, zagadnie-
nie 33 (PL 35,1348); lecz tekst ra czej wy stę pu je i jest w Glos sa or di na ria do te go uryw ka
(u Mi ko ła ja z Li ry, VI,20a). – Stąd wy ni ka, że kom pi la cja De di li gen do Deo (Al che ra z Cla ir-
vaux?), gdzie w roz dzia łach 2-3 (PL 40,849n)  wy ko rzy sta ne są roz dział 3, nu mer 5 oraz cały
roz dział 4, to strumień, a nie źró dło.

15 1 Kor 3,22: Wszyst ko wa sze jest; Rz 8,32:Wszyst ko nam da ro wał.
m Zo bacz: Hu go, De sa cra men tis, I,5,30 (PL 176,260 D); oraz Sum ma sen ten tia rum,

II,5 (PL 171,1114 C -D; 176,87 B). Z obu coś jest za czerp nię te; na koń cu ra czej coś z te jże
Glos sa, jak wy żej: Dys tynk cja 1, roz dział 4, n. 7.

16 Kol 1,12 Któ ry nas god ny mi uczy nił dzia łu dzie dzic twa świę tych; Pwt 32,8 Za ło żył
gra ni ce na ro dów, we dług licz by anio łów Bo ga, we dług daw niej sze go tłu ma cze nia (CSEL
12,665, li nia 11n). Zo bacz: Au gu styn, En chi ri dion, roz dział 29 (PL 40,246; CCL 46,65); 
De ci vi ta te Dei, XXII, roz dział 1, n. 2 (PL 41,752; CSEL 40-1,583; CCL 48,807); Grze gorz,
In Evan ge lia, ho mi lia 34, n. 11 (PL 76,1252 B – 1253 C).

n Nu me ry 1 i 3 opar te są na Sum ma sen ten tia rum, II,1 (PL 171,1107 A -B; 176,79 D – 80 C).
17 Zo bacz wy żej: księ ga I, Dys tynk cja 45, roz dział 4, n. 2.



3. Dru ga. Po dru gie zaś mo żna od po wie dzieć, że dla te go Bóg chciał 
ją po łą czyć z cia łem, by w ludz kim stwo rze niu uka zać no wy wzór owe go
zjed no cze nia uszczę śli wia ją ce go, któ re jest mię dzy Bo giem a du chem, 
w któ rym mi ło wa ny jest z ca łe go ser ca i oglą da ny twa rzą w twarz.18 Stwo -
rze nie bo wiem są dzi ło by, że nie mo że [335] po łą czyć się ze swo im Stwór -
cą tak wiel ką bli sko ścią, by go ca łą du szą umi ło wa ło i po zna ło, gdy by nie
wi dzia ło że duch, któ ry jest naj wspa nial szym stwo rze niem, z tak ni skim, 
to jest z cia łem, któ re jest z zie mi, w tak wiel kiej mi ło ści się łą czy, iż nie
mo żna go przy mu sić do te go, by chciał je opu ścić, jak Apo stoł do wo dzi
mó wiąc:19 Nie pra gnie my być zwle cze ni, lecz przy oble cze ni cia łem: przez
co oka zu je się, że duch stwo rzo ny z Du chem nie stwo rzo nym łą czy się nie -
wy po wie dzia ną mi ło ścią.

4.o Ja ko przy kład więc przy szłej wspól no ty któ ra do ko na się mię dzy
Bogiem a du chem ro zum nym w je go uwiel bie niu, du szę z cie le sny mi ubio -
ra mi i ziem ski mi miesz ka nia mi po łą czył, i spra wił, że mu li sta ma te ria ży je
ży ciem ro zum nym, aby czło wiek wie dział, że sko ro Bóg mógł tak nie rów -
ne na tu ry cia ła i du szy po łą czyć w je den zwią zek i w tak wiel ką przy jaźń,
nie bę dzie dlań w przy szło ści nie mo żli we ni sko ści stwo rze nia ro zum ne go,
cho ciaż da le ce ni ższej, pod nieść do uczest nic twa w swo jej chwa le. – Po -
nie waż więc jako wzór duch ro zum ny w czę ści aż do wspól no ty cie le snego
cia ła zo stał upo ko rzo ny, by przy pad kiem w tym nie zdał się zbyt po ni żo -
ny, opatrz ność Bo ga do da ła, że po tem zo sta nie wy wy ższo ny z tym sa mym
cia łem uwiel bio nym do wspól no ty z ty mi, któ rzy wy trwa li w swej czy sto -
ści; by po nie waż ze zrzą dze nia Stwo rzy cie la swe go mniej otrzy mał stwa rza -
ny, po tem przez je go ła skę otrzy mał uwiel bio ny. Tak więc Bóg Stwór ca,
du chy ro zum ne we dług wol nej wo li swo jej ró żnym lo sem roz rzą dza jąc,
tym, któ re po zo sta wił w ich czy sto ści usta no wił miesz ka nie wy so ko w nie -
bie, tym zaś, któ re po łą czył z ziem ski mi cia ła mi, miesz ka nie ni sko na zie -
mi; jed nym i dru gim da jąc pra wi dło po słu szeń stwa, aby te z te go gdzie by ły
nie spa dły, a tam te z te go, gdzie by ły, wstą pi ły do te go, gdzie nie by ły. Uczy -
nił prze to Bóg czło wie ka z dwo ja kiej sub stan cji, cia ło le piąc z zie mi, du szę
zaś czy niąc z ni co ści.

5.p Trze cia. Ta kże dla te go du sze zjed no czo ne są z cia ła mi, by w nich
słu żąc Bo gu, więk szy za słu ży ły wie niec.

6. Po ta jem ni cy Trój cy trze ba mó wić o tro ja kim stwo rze niu, a naj -
pierw o god niej szym, to jest aniel skim. Z po wy ższych wy ni ka, że stwo -
rze nie ro zum ne zo sta ło po dzie lo ne na aniel skie i ludz kie, z któ rych jed no
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18 Mt 22,37 i 1 Kor 13,12.
19 2 Kor 5,4.
o Z pew ny mi opusz cze nia mi do słow nie za czerp nię ty z Hu go na, De sa cra men tis, I,6,1

(PL 176,263 C – 264 C).
p Ten do wód jest z Sum ma sen ten tia rum, II,1 (PL 171,1107 B; 176,80 C); gdzie i n. 6

wy da je się pod su nię ty.



ca łe [336] jest du cho we, to jest aniel skie; dru gie czę ścio wo du cho we,
częścio wo cie le sne, to jest czło wie cze. – Sko ro więc o nich na le ży roz pra -
wiać, mia no wi cie o stwo rze niu du cho wym i cie le snym, o ro zum nym i nie -
ro zum nym, by od spoj rze nia na Stwór cę ro zum nasz zmie rzał do po zna nia
stwo rze nia god niej sze go, a wresz cie zstą pił do roz pa try wa nia cie le sne go,
tak te go, któ re jest ro zum ne, jak te go, któ re nie jest ro zum ne, by za ta jem -
ni cą Trój cy nie stwo rzo nej po stę po wa ła na uka o tro ja kim stwo rze niu oraz
co z nim zro śnię te i co mu się zda rza.

DYS TYNK CJA II

Roz dział 1r (7).

1.s Co na le ży roz pa trzyć o anio łach. O aniel skiej więc na tu rze to naj -
pierw trze ba roz pa trzyć: kie dy zo sta ła stwo rzo na, i gdzie, oraz ja ka uczy -
nio na, gdy naj pierw by ła stwa rza na; po tem ja ka sta ła się przez od wró ce nie
nie któ rych i zwró ce nie nie któ rych; o do sko na ło ści ta kże i chó rach i ró żni -
cy da rów, oraz o obo wiąz kach i imio nach a ta kże o wie lu in nych coś po -
wie dzieć na le ży.

2.t Naj pierw mó wi kie dy anio ło wie zo sta li stwo rze ni, w czym po -
wa gi zda ją się so bie sprze ci wiać. Pew ne po wa gi zda ją się na su wać, że
anio ło wie zo sta li stwo rze ni przed wszel kim stwo rze niem. Stąd owo:20

Pierw sza ze wszyst kich stwo rzo na jest mą drość, co poj mu je się o na tu rze
aniel skiej, któ ra w Pi śmie Świę tym czę sto zwa na jest ży ciem, mą dro ścią 
i świa tło ścią.21 Bo ta mą drość, któ rą jest Bóg, nie jest stwo rzo na; Syn bo -
wiem jest mą dro ścią Oj ca zro dzo ną, nie uczy nio ną, nie stwo rzo ną; a ca ła
Trój ca jest jed ną mą dro ścią, któ ra nie jest uczy nio na, ani stwo rzo na, ani
zro dzo na, al bo po cho dzą ca.22 O ży ciu więc anio łów na le ży przy jąć to, co 
o owej [337] mó wi Pi smo, kie dy zo sta ła uczy nio na, mia no wi cie pierw sza
ze wszyst kich.23 – Lecz znów in ne Pi smo po wia da:24 Na po cząt ku stwo rzył
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r Zo bacz: E. Ber to la, Il pro ble ma del le cre atu re an ge li che in Pier Lom bar do, w Pier
Lom bar do I,2(1957)33-54. 

s Prócz bar dzo nie wie lu słów wzię ty z Hu go na, De sa cra men tis, I,5,1 (PL 176,245 D –
246 D); lecz „gdzie” znaj du je się w Sum ma sen ten tia rum, II,1 (PL 171,1107 B; 176.80 D).

t Spo rzą dzo ny z Sum ma sen ten tia rum, II,1 (PL 171,1107 B -C; 176,80 D – 81 A), oraz
Hu go na, De sa cra men tis, I,5,2 (PL 176,247 A -B).

20 Syr 1,4.
21 We dług Au gu sty na, Con fes sio nes, XII, roz dział 15, n. 20 (PL 32,833; CSEL 33,322n);

De Ge ne si ad lit te ram, I, roz dział 9, n. 17 (PL 34,252n; CSEL 28-I,13); oraz Izy do ra, Sen -
ten tiae, I, roz dział 10, n. 3 (PL 83,554 B).

22 Zo bacz wy żej: Księ ga I, Dys tynk cja 32, roz dzia ły 2-6.
23 Zo bacz: Glos sa or di na ria na Rdz 1,3 (u Mi ko ła ja z Li ry, I,24a; v 3b); z Au gu sty na, 

De Ge ne si ad lit te ram, I, roz dział 17, n. 32 (PL 34,258; CSEL 28-I,24).
24 Rdz 1,1.



Bóg nie bo i zie mię; a u Pro ro ka:25 Tyś, Pa nie, na po cząt ku zie mię ugrun -
to wał i dzie łem rąk two ich są nie bio sa. – I wy da je się, że z twier dzeń tych
po wsta je pew ne prze ci wień stwo. Bo je że li pierw sza ze wszyst kich stwo -
rzo na zo sta ła mą drość, wszyst ko wy da je się uczy nio ne po niej; i tak po
niej wy da ją się uczy nio ne nie bo i zie mia, a ona uczy nio na przed nie bem 
i zie mią. Znów je że li na po cząt ku stwo rzył Bóg nie bo i zie mię, nic nie zosta -
ło uczy nio ne przed nie bem i zie mią, ani sa ma mą drość nie zo sta ła uczyniona
przed nie bem i zie mią. Sko ro więc to wy da je się prze ciw ne, a w Pi śmie
Świę tym nie go dzi się my śleć, że jest coś z prze ciw no ści, szu kaj my zro zu -
mie nia praw dy.

3.u Uczy co na le ży utrzy my wać, okre śla jąc po wy ższe po wa gi. Wy -
da je się prze to, że na le ży utrzy my wać to, iż ra zem stwo rzo ne zo sta ło stwo -
rze nie du cho we, to zna czy aniel skie oraz cie le sne, zgod nie z czym mo żna
brać owo Sa lo mo no we:26 Któ ry ży je na wie ki, stwo rzył wszyst ko ra zem,
to zna czy na tu rę du cho wą i cie le sną. I tak nie wcze śniej co do cza su stwo -
rze ni zo sta li anio ło wie niż owa ma te ria cie le sna czwor ga ży wio łów. A jed -
nak pierw sza ze wszyst kich stwo rzo na jest mą drość, po nie waż cho ciaż nie
co do cza su, to jed nak po prze dza god no ścią.

4.v Że ra zem stwo rzo ne zo sta ło cie le sne i du cho we stwo rze nie po -
twier dza po wa gą. Że zaś ra zem stwo rzo ne zo sta ło du cho we i cie le sne
stwo rze nie otwar cie do wo dzi Au gu styn, Su per Ge ne sim,27 mó wiąc że przez
nie bo i zie mię ro zu mie się stwo rze nie du cho we i cie le sne; i one stwo rzone
są na po cząt ku, mia no wi cie cza su; lub w po cząt ku, po nie waż naj pierw
zosta ły uczy nio ne.

[338] Roz dział 2w (8).

Że nic nie zo sta ło uczy nio ne przed nie bem i zie mią, na wet czas: 
z cza sem bo wiem wszyst ko stwo rzo ne zo sta ło, a nie z cza su. Przed nimi
bo wiem nic się nie sta ło. Na wet czas nie zo stał uczy nio ny przed du cho wą,
czy li aniel ską na tu rą, oraz przed cie le sną, czy li ma te rią ową zmie sza ną 
z czte rech ży wio łów. One bo wiem z cza sem zo sta ły stwo rzo ne, nie z czasu,
lub w cza sie; jak i czas nie zo stał stwo rzo ny w cza sie, bo nie by ło cza su
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25 Ps 101,26.
u Wzię ty z Sum ma sen ten tia rum, II,1 (PL 171,1107 C; 176,81 A); zo bacz ta kże Hu go na,

De sa cra men tis, I,1,2 oraz 5 (PL 176,188 A, 189 D).
26 Syr 18,1.
v Po wa ga Au gu sty na mie ści się w Pro the ma ta Glos sae or di na riae (u Mi ko ła ja z Li ry

I,22d; v 1c).
27 De Ge ne si ad lit te ram, I, roz dział 1, nn. 2-3 oraz roz dział 3, n. 7  (PL 34,249; CSEL 

28-I,4n,7). Zo bacz ta kże: De ci vi ta te Dei, XI, roz dział 33 (PL 41,347; CSEL 40-I,564; CCL
48,354); Con fes sio nes, XII, roz dział 13 (PL 32,831n; CSEL 33,320).

w Zo bacz: Sum ma sen ten tia rum, III,1 (PL 171,1116 C; 176,89 A); a ta kże Hu go, De
sacra men tis, I,1,6 (PL 176,192 B); tu i tam za gad nie nie jest wska zy wa ne.



przed tem, niż by ło nie bo i zie mia. – Stąd Au gu styn w księ dze De Tri ni ta te
po wia da,28 że Bóg był pa nem za nim był czas i nie w cza sie za czął być
panem, po nie waż pa nem był cza su, kie dy czas za czął ist nieć; a za iste czas
nie za czął się w cza sie, po nie waż nie by ło cza su, za nim czas się za czął.

Roz dział 3 (9)

1.x Że ra zem z cza sem i ze świa tem za czę ło się stwo rze nie cie le sne
i du cho we. Ra zem więc z cza sem uczy nio ne zo sta ło stwo rze nie cie le sne 
i du cho we, i ra zem ze świa tem; i nie by ło stwo rze nia aniel skie go przed tem
niż świat, po nie waż jak mó wi Au gu styn:29 „żad ne stwo rze nie nie jest przed
wie ka mi, lecz od wie ków”, z któ ry mi się za czę ło.

2. Hie ro nim zda je się sprze ci wiać, ja ko by anio ło wie by li przed cza -
sem. Hie ro nim jed nak, Su per Epi sto lam ad Ti tum,30 wy da je się my śleć coś
in ne go, mó wiąc: „Jesz cze nie do peł ni ło się sześć ty się cy lat na sze go świa -
ta, a jak wiel kie na le ży są dzić by ły wcze śniej wiecz no ści, jak wiel kie cza sy,
jak wiel kie po cho dze nia wie ków, w któ rych Anio ło wie, Tro ny, Pa no wa nia
[339] i in ne chó ry słu ży ły Bo gu bez zmian i miar cza sów i na roz kaz Bo ga
ist nia ły?” Nie któ rzy trzy ma jąc się tych słów po wie dzie li,31 że ze świa tem za -
czął się czas wie ko wy, lecz przed świa tem ist niał czas wiecz ny, bez zmien -
no ści, a w nim twier dzą, że nie zmien nie i bez cza so wo anio ło wie na roz kaz
Bo ga ist nie li i mu słu ży li.

3.y My zaś ra czej po twier dza my to, co wy żej zo sta ło po wie dzia ne, we dług
zdol no ści na sze go poj mo wa nia, z za cho wa niem usza no wa nia dla ta jem nic,
w któ rych ni cze go lek ko myśl nie nie na le ży twier dzić; i są dzi my, że Hie ro -
nim po wie dział to, tak nie my śląc, lecz przed sta wia jąc po gląd in nych.

337Dystynkcja 2

28 Księ ga V, roz dział 16, n. 17 (PL 42,922; CCL 50,225). Zo bacz ta kże: Ser mo 5, roz dział 5
(PL 38,25; CCL 41,5); Con fes sio nes, XII, roz dział 12 (PL 32,831; CSEL 33,319n), oraz tu wyżej,
Księ ga I, Dys tynk cja 30, roz dział 1, nn. 1-2.

x Zo bacz: Glos sa Lom bar da do Ef 3,10 (PL 192,190 C).
29 De Ge ne si ad lit te ram, V, roz dział 19, n. 38 (PL 34,335; CSEL 28-I,162).
30 Na Tt 1,2: An te tem po ra sa ecu la ria: „Lecz jesz cze nie do peł ni ło się ty siąc le cie na szego

świa ta, a jak wiel kie... ist nia ły” (PL 26[1845]560 A).
31 Cho ciaż, (bez sprze ci wu Mi strza), do tych słów Hie ro ni ma nie zo stał przy kle jo ny

Oryge nes, we dług Sum ma sen ten tia rum, II,1 (PL 171,1107 C – 1108 A; 176,81 A -B), któ ra
jest źró dłem te go nu me ru, zda nie to jest Ory ge ne sa, Pe riar chon, II, roz dział 3, oraz III,
rozdział 5 (PG 11,188nn, 327 nn); zo bacz ta kże Grze go rza z Na zjan zu, Ora tio 38, nn. 8-10;
Ora tio 41, nn. 4-6 (PG 36,319 A – 322 C; 627B – 630 D); od rzu ca je Au gu styn, De ci vi ta te
Dei, XI, roz dział 6 (PL 41,321n; CSEL 40-I, 519 n; CCL 48,326); wśród Ła cin ni ków po twier -
dza je Jan Ka sjan, Con la tio nes, kon fe ren cja 8, roz dział 7 (PL 49,730 B – 733 A; CSEL
13,222n).

y Za czerp nię ty z te go sa me go źró dła, prócz słów „we dług zdol no ści... nie na le ży twier -
dzić”, któ re wzię te są z Hu go na, De sa cra men tis, I,5,4 (PL 176,249 A). O nu me rach 1 oraz
3 zo bacz ta kże: Piotr Abe lard, Sic et non, roz dział 46 (PL 178,1412 D).



Roz dział 4 (10).

1.z Gdzie anio ło wie zo sta li za raz stwo rze ni: mia no wi cie w em pi -
rej skim, któ re tuż po stwo rze niu wy peł nio ne zo sta ło anio ła mi. Wyka -
za no już kie dy stwo rzo na zo sta ła na tu ra aniel ska; te raz na le ży zwró cić
uwa gę, gdzie zo sta ła uczy nio na.

2. Świa dec twa mi nie któ rych po wag otwar cie do wo dzi się, że anio ło wie
przed upad kiem by li w nie bie i stąd nie któ rzy spa dli z po wo du py chy, inni
zaś, któ rzy nie zgrze szy li, tam po zo sta li. Stąd w Ewan ge lii Pan rze cze:32

Widzia łem sza ta na, jak bły ska wi cę z nie ba spa da ją ce go. A nie bem nie
na zy wa się tu skle pie nia, któ re uczy nio ne zo sta ło dnia dru gie go,33 lecz
niebo ja śnie ją ce, któ re zwie się em pi rej skie, to zna czy ogni ste, od bla sku
nie od ża ru, któ re tyl ko uczy nio ne, anio ła mi zo sta ło na peł nio ne, jest ono
po nad skle pie niem.

3.a I to em pi rej skie nie któ rzy wy ja śnia cze Pi sma Świę te go chcą ro zu mieć
pod mia nem nie bo, gdzie Pi smo mó wi:34 Na po cząt ku stwo rzył Bóg [340]
nie bo i zie mię. – Stra bo. „Nie bem, po wia da Stra bo,35 nie na zy wa tu wi -
dzial ne go skle pie nia, lecz em pi rej skie, to jest ogni ste lub umy sło we, któ re
nie od ża ru, lecz od bla sku jest na zy wa ne, któ re tyl ko uczy nio ne, anio ła mi
zo sta ło na peł nio ne. Skąd:36 Gdy mię chwa li ły we spół gwiaz dy za ran ne”
itd. – Be da. O tym ta kże Be da tak mó wi:37 „To wy ższe nie bo, któ re od dzie -
lo ne jest od ob rot no ści świa ta, za raz gdy zo sta ło stwo rzo ne, na peł nio ne
zo sta ło świę ty mi anio ła mi: Pan świad czy, że oni na po cząt ku z nie bem i zie -
mią są stwo rze ni, mó wiąc:38 Gdzieś był, gdy mię chwa li ły we spół gwiaz dy
za ran ne i śpie wa li wszy scy sy no wie Bo ży? Gwiaz da mi za ran ny mi i sy na mi
Bo ży mi zwie ty chże anio łów. Nie bo bo wiem, na któ rym umiesz czo ne są
świa tła”, nie na po cząt ku, lecz dnia dru gie go uczy nio ne zo sta ło.39 – Z te go
wy ni ka, że w em pi rej skim by li wszy scy anio ło wie, przed upad kiem nie -
których, oraz że anio ło wie stwo rze ni zo sta li ra zem z nie bem em pi rej skim
i z bez po sta cio wą ma te rią wszel kich cie le snych.
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z W nu me rach 1 oraz 2 za gad nie nie po sta wio ne jest jak w Sum ma sen ten tia rum, II,1
(PL 171,1108 A -B; 176,81 C), skąd też są sło wa: „Stąd w Ewan ge lii... zo sta ło na peł nio ne”, prócz:
„to jest... od żaru”, o czym zobacz n. 3 oraz Glossa Lombarda do Ps 113 B,15nn (PL 191,1026 A)
oraz do 2 Kor 12,2 (PL 192,80A).

32 Łk 1,18.
33 Zo bacz: Rdz 1,8.
a Opie ra się na Glos sa or di na ria do Rdz 1,1-2 jak wska zu ją przy pi sy rze czo we.
34 Rdz 1,1.
35 Glos sa or di na ria do Rdz 1,1 (u Mi ko ła ja z Li ry I,23c; v 2b); z Pseu do Re mi giu sza 

z Au xer re, Com men ta ria in Ge ne sim, (Stra bo?) do te go uryw ka (PL 131,54n). Zo bacz J. Blic,
w Re cher ches de Théolo gie an cien ne et médie va le 16(1949)12, 20.

36 Hi 38,7.
37 Glossa ordinaria do Rdz 1,2 (u Mikołaja z Liry, I,23d; v 2d); skrót z: Beda, In Genesim,

I,2 (PL 91,13 D – 14 A; CCL 118A,4).
38 Hi 38,7.
39 Zo bacz: Rdz 1,6-8.



5b (11).

Że ra zem stwo rzo na zo sta ła ma te ria rze czy wi dzial nych i na tu ra
nie wi dzial nych, oraz jed na i dru ga co do cze goś bez po sta cio wa, a co
do cze goś upo sta cio wa na. Ra zem więc ma te ria rze czy wi dzial nych i na tu -
ra nie wi dzial nych zo sta ła stwo rzo na, i obie by ły co do cze goś bez po sta cio -
we, a co do cze goś upo sta cio wa ne. Jak bo wiem cie le snych ma te ria zmą co na
i zmie sza na, któ ra po grec ku zwa na jest cha osem, na tym po cząt ku pier wot -
ne go stwo rze nia mia ła po stać mie sza ni ny, a nie mia ła po sta ci roz dzie le nia
i roz ró żnie nia do pó ki po tem nie zo sta ła upo sta cio wa na i otrzy ma ła ró żne
po sta ci, tak du cho wa i aniel ska na tu ra w swym stwo rze niu upo sta cio wa na
zo sta ła we dług wła ści wo ści na tu ry, a jed nak nie mia ła tej po sta ci, któ rą po -
tem przez mi łość i zwró ce nie do swe go Stwo rzy cie la mia ła otrzy mać, lecz
by ła bez po sta cio wa bez [341] niej. – Stąd Au gu styn,40 na wie le spo so bów
wy ja śnia jąc po wy ższe sło wa Księ gi Ro dza ju, mó wi że przez nie bo poj mu je
się „bez po sta cio wą na tu rę ży cia du cho we go, jak mo że ist nieć w so bie, nie
zwró co na do Stwór cy w czym się po sta ciu je; przez zie mię cie le sną ma te rię
bez wszel kiej ja ko ści, któ ra uka zu je się w ma te rii upo sta cio wa nej.”

6c (12).

W ja ki spo sób Lu cy fer po wie dział we dług Iza ja sza: Wstą pię na
niebo itd., sko ro był w nie bie. Tu zwy kło się py tać, je że li anio ło wie by li
w nie bie em pi rej skim gdy tyl ko zo sta li uczy nie ni, w ja ki spo sób, jak czy ta
się u Iza ja sza,41 Lu cy fer mó wi: Wstą pię na nie bo i wy wy ższę sto li cę mo ją, 
i bę dę po dob ny Naj wy ższe mu. – Roz wią zu je. Lecz tam nie bem zwie
wznio słość Bo ga, któ rej chciał do rów nać; i jest tak: wstą pię na nie bo, to
zna czy do rów no ści Bo gu.

DYS TYNK CJA III

Roz dział 1d (13).

1. Ja cy uczy nie ni zo sta li anio ło wie: mie li czte ry przy mio ty w sa -
mym swym stwo rze niu. Oto zo sta ło wy ka za ne, gdzie by li anio ło wie zaraz
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b Pierw sza część z Hu go na, De sa cra men tis, I,5,5 (PL 176,249 B); lecz: „zmą co na i zmie -
sza na, któ ra po grec ku zwa na jest cha osem” za czerp nię te jest z Sum ma sen ten tia rum, III,
1 (PL 171,1116 C; 176,89 A), o tym uryw ku zo bacz ni żej Dys tynk cja 12, roz dział 1, n. 2. –
Po wa ga Au gu sty na znaj du je się w Pro the ma ta Glos sae or di na riae, do Księ gi Ro dza ju (I,22d;
v 1c).

40 De Ge ne si ad lit te ram, I, roz dział 1, n. 2 (PL 34,247; CSEL 28-I,4).
c Z Sum ma sen ten tia rum, II,1 (PL 171,1108 B; `76,81 D).
41 Iz 14,13-14.
d Spo rzą dzo ny z Sum ma sen ten tia rum, II,2 (PL 171,1108 C -D; 176,81 D) a zwłasz cza 

z Hu go na, De sa cra men tis, I,5,7-8 (PL 176,250 A -B); z Hu go nem bo wiem nie trzy (jak 



gdy zo sta li stwo rze ni; te raz trze ba zba dać, ja cy zo sta li uczy nie ni w sa mym
po cząt ku swe go stwo rze nia.

2. A wy da je się mia no wi cie, że czte ry by ły przy mio ty na po cząt ku ich ist -
nie nia, mia no wi cie isto ta pro sta, to zna czy nie po dziel na i nie ma te rial na; 
i roz ró żnie nie oso bo we; i przez ro zum na tu ral nie wsz cze pio ny poj mo wa -
nie, pa mięć i wo la czy li mi łość; rów nież wol ność wo li, to [342] jest zdol -
ność swo bod ne go skła nia nia wo li czy do do bra czy do zła; mo gli bo wiem
przez wol ną wo lę, bez prze mo cy i przy mu su do jed ne go z dwoj ga wła sną
wo lą się skło nić.

Roz dział 2e (14).

1. Czy wszy scy anio ło wie by li rów ni w troj gu, mia no wi cie w isto -
cie, w mą dro ści, w wol no ści wo li. Tu na le ży roz pa trzyć, czy w sub stan -
cji du cho wej i mą dro ści ro zu mo wej i wol no ści wo li, któ re wszy scy mie li,
wszy scy by li rów ni: by pierw sze roz wa ża nie by ło o sub stan cji, dru gie o for -
mie, trze cie o mo cy. Oso ba bo wiem jest sub stan cją, mą drość for mą, wol -
ność wo li mo cą; i do sub stan cji na le ży mia no wi cie pro sto ta na tu ry, do
for my zaś przej rzy stość poj mo wa nia, a do mo cy spraw ność wo li ro zum nej.

2. Tu mó wi, że by ły w nich ró żne. Te więc isto ty ro zum ne, któ re były
oso ba mi i du cha mi, z na tu ry pro ste a z ży cia nie śmier tel ne, ro zu mie się,
że mia ły ró żną ni kłość isto ty, i ró żną przej rzy stość mą dro ści, oraz ró żną
spraw ność swo bo dy.

3. Z po do bień stwa ciał wy ka zu je, że tak jest. Tak jak w cia łach nie -
jed na jest ró żni ca co do isto ty i po sta ci oraz wa gi: jed ne bo wiem od dru -
gich lep szą i god niej szą isto tę i po stać ma ją, i jed ne od dru gich lżej sze 
i bar dziej są chy że. W ten więc spo sób na le ży wie rzyć, że owe du cho we na -
tu ry na po cząt ku swe go stwo rze nia otrzy ma ły ró żni ce od po wied nie dla
swej czy sto ści i wznio sło ści, tak w isto cie jak for mie i zdol no ści, dzię ki
którym jed ni wy żsi, dru dzy ni żsi zo sta li usta no wie ni mą dro ścią Bo żą, udzie -
la ją cą jed nym więk szych, in nym mniej szych da rów: aby ci, któ rzy wów czas
przez do bra na tu ral ne prze wy ższa li in nych, ci też po tem przez da ry ła ski
im przo do wa li. Któ rzy bo wiem z na tu ry bar dziej ni kli, a mą dro ścią bar dziej
przej rzy ści stwo rze ni zo sta li, ci ta kże więk szy mi da ra mi ła ski zo sta li ob da -
rze ni i god no ścią usta no wie ni wy bit niej si od in nych. Któ rzy zaś z na tu ry
mniej ni kli a mą dro ścią mniej przej rzy ści zo sta li stwo rze ni, mniej sze da ry
ła ski mie li i usta no wie ni zo sta li ni żsi, mą dro ścią Bo ga po rząd ku ją ce go
wszyst ko słusz nym rzą dem.

4. Zgod nie z czym na le ży roz pa try wać zdol ność wy bo ru. W sa mej
zdol no ści wy bo ru na le ży za uwa żyć ró żni cę we dług ró żnej mo cy na tu ry, i róż-
nej si ły po zna nia i poj mo wa nia.

Księga II340

w przy to czo nej Sum ma sen ten tia rum), ale czte ry przy mio ty przy pi su je się anio łom. O tym
rozdziale zobacz: H. Weisweiler, La «Summa Sententiarum» source de P. Lombard, w Recher-
ches de Théolo gie an cien ne et médie va le 6(1934)146n.

e Roz dział ten jest skró tem Hu go na, De sa cra men tis, I,5,8-11 (PL 176,250 B – 251 B).



[343] 5. Że mniej sza ni kłość nie spro wa dza sła bo ści na tu ry, mniej -
sze po zna nie nie zna jo mo ści mą dro ści, a mniej sza wol ność ko niecz -
no ści. A jak ró żna moc i ni kłość na tu ry nie spro wa dza sła bo ści, i mniej sze
po zna nie nie wno si nie zna jo mo ści mą dro ści, tak ni ższa wol ność nie na kła -
da wy bo ro wi żad nej ko niecz no ści wo li.

Roz dział 3f (15).

Co anio ło wie mie li wspól ne i rów ne. A jak w po wy ższych anio ło wie
ró żni li się, tak i coś wspól ne go i rów ne go mie li. Że by li du cha mi, że by li
nie roz kła dal ni i nie śmier tel ni, to by ło wspól ne wszyst kim i rów ne. W nikło -
ści zaś isto ty, i poj mo wa niu mą dro ści, i wol no ści wo li, ró żni li się. Te zro -
zu mia łe ró żni ce nie wi dzial nych stwo rzeń ten tyl ko mógł po jąć i zwa żyć,
kto wszyst ko uczy nił pod mia rą, licz bą i wa gą.42

Roz dział 4g (16).

1. Czy anio ło wie zo sta li stwo rze ni do brzy al bo źli, spra wie dli wi
albo nie spra wie dli wi, i czy by ła ja kaś zwło ka mię dzy stwo rze niem 
a upad kiem. To ta kże wy da je się god ne zba da nia, o co też wie lu zwy kło
py tać, czy do brzy al bo źli, spra wie dli wi al bo nie spra wie dli wi, stwo rze ni
zosta li anio ło wie, i czy by ła ja kaś zwło ka mię dzy stwo rze niem a upad kiem,
al bo upa dli bez zwło ki na sa mym po cząt ku stwo rze nia.

2. Po gląd nie któ rych, mó wią cych, że anio ło wie stwo rze ni zo sta li
w zło ści i bez wszel kiej zwło ki upa dli. Nie któ rzy bo wiem są dzi li,43 że
anio ło wie, któ rzy upa dli, [344] stwo rze ni by li źli, a nie wol ną wo lą skło ni -
li się do zło ści, lecz w zło ści przez Bo ga zo sta li uczy nie ni; i że nie by ło ja -
kiejś zwło ki mię dzy stwo rze niem a upad kiem, lecz od po cząt ku od stą pi li;
in ni zaś stwo rze ni zo sta li w peł ni szczę śli wi.
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f Pra wie ca ły z Hu go na, De sa cra men tis, I,5,12 (PL 176,251 B -C).
42 Mdr 11,21.
g Zo bacz J. Schupp, Die Gna den leh re des Pe trus Lom bar dus, Fre iburg im Bre is gau

1932,49nn. Zagadnienie tego rozdziału stawia Hugo, De sacramentis, I,5,19 (PL 176,254 A-B),
oraz Sum ma sen ten tia rum, II,2 (PL 171,1108 C -D; 176,81 D – 82 A); mo że ra zem z tą sumą,
która zaczyna się: Principium et causa omnium Deus, niegdyś tytułowaną Sententiae Anselmi
(wyd. F. Blie met zrie der, w BGPT MA XVIII, ze szyt 2-3, 52n); oraz tą Deus de cu ius prin ci pio
(wyd. H. We iswe iler, w Re cher ches de Théolo gie an cien ne et médie va le 5(1933)256 li nia
6-18).

43 Tu Mistrz źle łą czy dwa po glą dy: tych mia no wi cie, któ rzy mó wią, że de mo ny zo sta ły
stwo rzo ne w zło ści, oraz tych, któ rzy są dzą, że oni le d wie stwo rze ni, za raz bez zwło ki upadli.
Pierw szy oma wia i od rzu ca Au gu styn, De Ge ne si ad lit te ram, XI, roz dzia ły 27-30 (PL 34,
439nn; CSEL 28-I,359-364); dru gie mu na to miast sprzy ja (zo bacz nu mer 3 te go roz działu),
a utrzy mu ją: Sum ma «Deus de cu ius prin ci pio et fi ne ta ce tur» (wyd. H. We iswe iler, w Recher-
ches de Théolo gie an cien ne et médie va le 5[1933]256) oraz Sum ma sen ten tia rum, II,3 (PL
171,1110 B -C; 176,83 C). Zo bacz ta kże Hu go, De sa cra men tis, I,5,19 (PL 176,254 B).



3.h Ci bro nią swe go po glą du po wa gą Au gu sty na, tak mó wią ce go Su per
Ge ne sim:44 „Nie na pró żno mo żna są dzić, że dia beł padł od po cząt ku czasu,
i że nie żył kie dyś po ko jo wy i szczę śli wy ze świę ty mi anio ła mi, lecz za raz
od stą pił. Dla te go Pan mó wi:45 On był mę żo bój cą od po cząt ku, i w praw -
dzie się nie ostał, by śmy po ję li, że w praw dzie nie ostał się, od kąd jest stwo -
rzo ny, któ ry ostał by się, gdy by chciał się ostać.” – Te nże w ty mże po wia da:46

„Nie pró żno trze ba są dzić, że dia beł upadł od sa me go po cząt ku cza su, albo
stwo rze nia swe go, i ni gdy nie ostał się w praw dzie. Stąd nie któ rzy mnie -
ma ją, że nie skło nił się do tej zło ści wol ną wo lą, lecz w niej, cho ciaż przez
Bo ga, są dzą, że jest stwo rzo ny, zgod nie z tym bło go sła wio ne go Hio ba,
który rze cze:47 To jest po czą tek stwo rze nia Bo że go, któ ry uczy nił Bóg, 
by mu na igra wa no od anio łów je go. A pro rok mó wi:48 Smok ten któ re goś
stwo rzył, by na igra wać się z nie go. Tak jak by od ra zu stwo rzo ny zo stał zły,
za wist ny i dia beł, a nie zgor szo ny wo lą.”

4.i Ty mi i in ny mi świa dec twa mi po słu gu ją się ci, któ rzy mó wią, że anio -
ło wie któ rzy upa dli, stwo rze ni zo sta li źli i bez zwło ki ru nę li. – Że zaś ci,
któ rzy osta li się, zo sta li stwo rze ni do sko na li i szczę śli wi, umac nia ją po wa -
gą Au gu sty na, któ ry Su per Ge ne sim po wia da,49 że przez nie bo ozna czo ne
jest „stwo rze nie du cho we, któ re od po cząt ku, któ rym zo sta ło uczy nio ne,
za wsze jest i do sko na łe i szczę śli we.”

5.k Praw do po dob ne zda nie in nych, któ rzy mó wią, że wszy scy anio -
ło wie zo sta li stwo rze ni do brzy i by ła ja kaś ma ła zwło ka mię dzy stwo -
rze niem a upad kiem. In nym zaś wy da je się, że wszy scy anio ło wie zo sta li
stwo rze ni do brzy i na sa mym po cząt ku stwo rze nia [345] by li do brzy, to
zna czy bez wa dy; i by li spra wie dli wi: to zna czy nie win ni; lecz nie by li spra -
wie dli wi, to zna czy ma ją cy ćwi cze nie w cno tach. Nie by li bo wiem jesz cze
ob da rze ni cno ta mi, któ re do da ne by ły w umoc nie niu przez ła skę, tym
którzy się osta li; pod czas gdy in ni przez wol ną wo lę pysz niąc się pa dli. –
Mó wią, że by ła ja kaś krót ka zwło ka mię dzy stwo rze niem a upad kiem lub
umoc nie niem. I w tym krót kim cza sie wszy scy by li do brzy, wpraw dzie nie
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h Dwie po wa gi Au gu sty na za czerp nię te z Glos sa or di na ria, do Rdz 3,1 (u Mi ko ła ja
z Li ry, I,40d oraz 41a; v 24 c oraz 25 b).Pierw sza znaj du je się, z pew ny mi zmia na mi, ta kże

w Sum ma sen ten tia rum, II,3 (PL 171,1110 C; 176,83 D).
44 De Ge ne si ad lit te ram, XI, roz dział 16, n. 21 (PL 34,437; CSEL 28-I,349).
45 J 8,44.
46 Księ ga XI, roz dzia ły 19-20, nn. 26-27 (PL 34,439n; CSEL 28-I,351nn).
47 Hi 40,14 we dług daw ne go prze kła du u Au gu sty na.
48 Ps 103,26.
i Po wa ga Au gu sty na znaj du je się w Pro the ma ta Glos sae or di na riae, do Księ gi Ro dzaju

(u Mi ko ła ja z Li ry, I,22d; v 1c).
49 De Ge ne si ad lit te ram, I, roz dział 1, n. 3 (PL 34,247; CSEL 28-I,4).
k Nu me ry 5-7 do ty czą po glą du Sum ma sen ten tia rum, II,2-3 (PL 171,1108 C – 1110 C;

176,81 D – 83 C), z której pewne słowa znajdują się w numerach 5 i 6, oraz Hugona, De sacra-
mentis, I,5,19-20 (PL 176,254 B – 255 A), czego uzasadnienie jest w numerze 7 (tamże 254 C).
Zo bacz ta kże Ro ber ta Pul la, Sen ten tiae, II,5 (PL 186,724 B).



przez uży wa nie wol nej wo li, lecz przez do bro dziej stwo stwo rze nia. I ta cy
by li, któ rzy mo gli się ostać, to zna czy nie upaść, przez do bro stwo rze nia, 
a upaść przez wol ną wo lę. Mo gli bo wiem zgrze szyć i nie zgrze szyć, lecz nie
mo gli po stę po wać do za słu gi ży cia, gdy by ła ska nie zo sta ła im do da na,
która do da na zo sta ła nie któ rym w umoc nie niu.

6. Po wa gą po twier dza ją, że tak jest. – Au gu styn. I że by to po twier -
dzić po słu gu ją się świa dec twem Au gu sty na, któ ry Su per Ge ne sim mó wi,50

że na tu ra aniel ska naj pierw bez po sta cio wo stwo rzo na i na zwa na nie bem,
po tem upo sta cio wa na i na zwa na świa tłem, kie dy zwró ci ła się do Stwór cy,
do sko na łą mi ło ścią doń się przy wią zu jąc. Dla te go naj pierw po wie dzia ne
jest:51 Na po cząt ku stwo rzył Bóg nie bo i zie mię; a po tem do da ne:52 I rzekł
Bóg: Niech się sta nie świa tłość! I sta ła się świa tłość, po nie waż naj pierw
cho dzi o stwo rze nie du cho wej na tu ry bez po sta cio wej, po tem jej upo sta -
cio wie nie.

7. Wzmac nia ją to ro zu mem. Ro zum ta kże sprze ci wia się tym, któ rzy
mó wią, że anio ło wie zo sta li stwo rze ni źli. Nie mógł bo wiem naj lep szy
Stwór ca być spraw cą zła. I dla te go wszyst ko by ło do bre, co oni od nie go
mie li; i wszyst ko by ło do bre, po nie waż wszyst ko by ło z nie go. Tym spo so -
bem do wo dzi się, że wszy scy anio ło wie by li do brzy, gdy po raz pierw szy
zo sta li uczy nie ni, lecz tą do bro cią, któ rą przy ję ła na tu ra po cząt ko wa.

8.l Wpro wa dza do wód Au gu sty na prze ciw ko tym, któ rzy mó wią,
że anio ło wie zo sta li uczy nie ni źli: wy ja śnia sło wa w Księ dze Hio ba,
któ re oni przy ta cza li za so bą. I dla te go Au gu styn, usu wa jąc po gląd tych,
któ rzy są dzą, że anio ło wie zo sta li stwo rze ni źli, po wa gą i ro zu mem do wo -
dzi, że stwo rze ni zo sta li do brzy; [346] a po wy ższe sło wa bło go sła wio ne go
Hio ba, któ re oni za so bą wpro wa dza li, jak ma ją być poj mo wa ne wy ja śnia,
tak mó wiąc Su per Ge ne sim:53 „Wszyst ko, rze cze, uczy nił Bóg bar dzo
dobre54”; prze to na tu rę anio łów uczy nił do brą. A „po nie waż nie spra wie dli -
we jest i za żad ną wi nę Bóg nie po tę pia w kimś te go, co stwo rzył, na le ży
wie rzyć, że nie na tu ra win na być ka ra na, lecz zła wo la; i nie o je go na tu rę
cho dzi, gdy po wie dzia no:55 On jest po cząt kiem dróg Bo żych itd., lecz cia -
ło po wietrz ne, któ re do ta kiej wo li Bóg do sto so wał; al bo sa mo zrzą dze nie
Bo ga, któ rym na wet wbrew wo li uczy nił go po ży tecz nym dla do brych; albo
dzia ła nie sa me go anio ła, bo cho ciaż Bóg prze wi dział, że wo lą sta nie się zły,
jed nak go uczy nił, prze wi du jąc jak wiel kie dzie ła uczy ni z nie go swo ją do -
bro cią. Więc po cząt kiem dróg  Bo żych jest zwa ny, bo cho ciaż Bóg wie dział,
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50 De Ge ne si ad lit te ram, I, roz dział 3, n. 7 (PL 34,248n; CSEL 28-I,7).
51 Rdz 1,1.
52 Rdz 1,3.
l Po wa gi Au gu sty na, z pew ny mi wsza kże opusz cze nia mi a in ny mi wtrę ta mi, wzię te z Glos sa

or di na ria do Rdz 3,1 (u Mi ko ła ja z Li ry, I,41a; v 25b -c).
53 De Ge ne si ad lit te ram, XI, roz dzia ły 21-22, nn. 28-19 (PL 34,440n; CSEL 28-I,353nn).
54 Rdz 1,31.
55 Hi 40,14; o tym uryw ku wy żej, Dys tynk cja 3, roz dział 4, n. 3.



że on wo lą sta nie się zły, aby szko dził do brym, jed nak stwo rzył go, by przez
nie go do brym po ma gał. Zro bił zaś to, by igra no z nim. Igra się bo wiem 
z nim, gdy świę tym po ma ga je go ku sze nie; tak jak i źli lu dzie, (któ rych Bóg
prze wi du jąc złych, jed nak stwo rzył na po ży tek świę tych), są igrasz ką, gdy
świę tym da wa ny jest po stęp przez ich do ku cza nie. Lecz on jest po cząt kiem,
po nie waż wy prze dza sta ro daw no ścią i pierw szeń stwem zło ści. To zaś igra -
nie złych anio łów i lu dzi do ko nu je się przez świę tych anio łów, po nie waż
im pod da je złych anio łów i złych lu dzi, by nie mo gli ty le, ile usi łu ją, lecz
ile ma ją do pusz czo ne.” – Oto ja sno wy ka zał, jak wspo mnia ne sło wa Hio ba
na le ży poj mo wać, i stwier dził, że na tu ra aniel ska stwo rzo na zo sta ła do bra.

9. Roz pra wia w ja ki spo sób na le ży poj mo wać sło wa Pa na, jaw nie
prze ka zu jąc, że anio ło wie zo sta li stwo rze ni do brzy, a po stwo rze niu
upa dli. Na stęp nie otwie ra, jak na le ży brać sło wa Pa na, któ re wy żej przy to -
czył;56 gdzie wy ja śnia ta kże wła sne sło wa, któ re uprzed nio po wie dział,
jasno ucząc, że anio ło wie zo sta li stwo rze ni do brzy, a po stwo rze niu, wsta -
wia jąc ja kąś krót ką zwło kę,57 upa dli; tak mó wiąc:58 „Co uwa ża się, że dia -
beł ni gdy w praw dzie nie stał, ni gdy szczę śli we go ży cia nie pro wa dził, lecz
od po cząt ku upadł, nie tak na le ży poj mo wać, by są dzo no, iż przez Bo ga
zo stał stwo rzo ny zły, bo że od po - [347] cząt ku upadł nie by ło by po wie -
dzia ne: nie upadł bo wiem, je że li ta ki, to jest zły, zo stał uczy nio ny. Z cze go
bo wiem by upadł? Wcze śniej więc uczy nio ny, za raz od wró cił się od praw -
dy, roz ko szu jąc się wła sną mo cą, nie za kosz to wał sło dy czy ży cia uszczę śli -
wia ją ce go, któ rym wzgar dził nie przy ję tym, lecz nie chcąc przy jąć utra cił.
Upad ku swe go nie mógł prze wi dzieć, po nie waż mą drość jest owo cem po -
bo żno ści.59 Za raz zaś, gdy uczy nio ny zo stał, spadł, nie z te go co przy jął,
lecz co przy jął by, gdy by chciał się Bo gu pod dać.” Oto tu otwar cie wy ja śnia,
że anio ło wie zo sta li stwo rze ni do brzy, a po stwo rze niu upa dli.

10.m I by ła tam ja kaś ma ła zwło ka, cho ciaż bar dzo krót ka. Co po twier -
dza Ory ge nes Su per Eze chiel mó wiąc:60 Wąż, wróg prze ciw ny praw dzie,
jed nak nie od po cząt ku; i nie za raz na pier siach i na brzu chu swo im się
czoł gał.61 Tak jak Adam i Ewa nie za raz zgrze szy li, tak i wąż, kie dyś nie wąż,
gdy w ra ju roz ko szy prze by wał. Bóg bo wiem nie uczy nił zło ści.” Oto otwar -
cie mó wi, że po stwo rze niu i upły wie krót kiej zwło ki upadł.
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56 Dys tynk cja 3, roz dział 4, n. 3, mia no wi cie J 8,44 On był mę żo bój cą od po cząt ku, i w praw-
dzie się nie ostał.

57 Przytoczone powagi tego nie dowodzą; zobacz także: De civitate Dei, XI, rozdziały 13-15
(PL 41,328nn; CSEL 40-I,531-535; CCL 48,333-336); oraz po ni żej przy pis do Dys tynk cji 4, n. 4.

58 De Ge ne si ad lit te ram, XI, roz dział 23, n. 30 (PL 34,441; CSEL 28-I,355).
59 Zo bacz: Syr 43,37 i po bo żnie ży ją cym dał mą drość; oraz Au gu styn, En chi ri dion, roz -

dział 2 (PL 40,231n; CCL 46,49).
m Sło wa Ory ge ne sa, (a ra czej pa ra fra za), z ja kie goś nie zna ne go źró dła; nie ma ich w Glos sa

or di na ria na Ez 28,12.
60 Ho mi lia 1, n. 3 (PG 13,671 B).
61 Zo bacz: Rdz 3,14.



11.n Dla te go wy da je się, że te sło wa62 trze ba brać tak:63 „Mę żo bój cą był
od po cząt ku lub kłam cą, to zna czy na tych miast po po cząt ku, kie dy so bie
rów ność z Bo giem obie ca ł64 i za bił sa me go sie bie, ten któ ry w Ewan ge lii
zwie się czło wiek.65 I w praw dzie się nie ostał, bo w niej nie był, lecz od
po cząt ku cza su, to zna czy na tych miast po po cząt ku cza su, od stą pił. – Może
też i tak to być bra ne: Od po cząt ku mę żo bój cą był lub kłam cą, to zna czy
od kie dy stwo rzo ny zo stał czło wiek, któ re go z za zdro ści strą cił w śmierć 
i błęd nie uwiódł.66 – Z wy żej po wie dzia nych więc jest ja sne, że wszy scy
anio ło wie stwo rze ni zo sta li do brzy, a po stwo rze niu jed ni od pa dli od
dobra, któ re po sia da li by, gdy by wy trwa li.

[348] Roz dział 5o (17).

Że przed upad kiem lub umoc nie niem by ła w anio łach tro ja ka mą -
drość. Tu zwy kło się py tać, ja ką mą drość mie li przed upad kiem lub umoc -
nie niem. – By ło w nich tro ja kie po zna nie na tu ral ne: któ rym wie dzie li, że
zo sta li uczy nie ni, i przez ko go zo sta li uczy nie ni, i z kim zo sta li uczy nie ni. 
I mie li ja kąś zna jo mość do bra i zła, poj mu jąc cze go po win ni pra gnąć lub
co od rzu cać.

Roz dział 6p (18).

Czy mie li ja kąś mi łość Bo ga lub sie bie wza jem. Zwy kło się ta kże
pytać, czy mie li ja kąś mi łość Bo ga lub sie bie wza jem. Na to mo żna od po -
wie dzieć, że mie li mi łość na tu ral ną, jak pa mięć, umysł i zdol ność, któ rą
Bo ga i sie bie po nie kąd mi ło wa li, któ rą jed nak nie za słu gi wa li.

DYS TYNK CJA IV

Roz dział je dy ny (19).

1.r Czy Bóg stwo rzył anio łów do sko na łych i szczę śli wych, czy nie -
szczę śli wych i nie do sko na łych. Po tem na le ży zo ba czyć, czy Bóg stworzył
anio łów do sko na łych i szczę śli wych, czy nie szczę śli wych i nie do sko na łych.
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n Opie ra się na Sum ma sen ten tia rum, II,3 (PL 171,1110 C; 176,83 C).
62 Mia no wi cie J 8,44.
63 Oba wy ja śnie nia ma Au gu styn: De Ge ne si ad lit te ram, XI, roz dział 16, n. 21 (PL 34,

437n; CSEL 28-I,348n); In Io an nem, trak tat 42, n. 11 (PL 35,1703n; CCL 36,370); De ci vi -
ta te Dei, XI, roz dział 13 (PL 41,329; CSEL 40-I,532; CCL 48,334).

64 Zo bacz Iz 14,13-14; zo bacz wy żej Dys tynk cja 2, roz dział 6.
65 Zo bacz Mt 13,28: Nie przy ja zny czło wiek to uczy nił.
66 Zo bacz Rdz 3,1-6; Mdr 2,24.
o Jest stresz cze niem Hu go na, De sa cra men tis, I,5,14 (PL 176,252 B).
p Zo bacz: Sum ma sen ten tia rum, II,2 (PL 171,1109 A; 176,82 B).
r Za gad nie nie po cho dzi z Sum ma sen ten tia rum, II,2 (PL 171,1108 C; 176,82 B), oraz Hu -

go na, De sa cra men tis, I,5 (PL 176,253 C -D), skąd też czę ścio wo za czerp nię ta jest od po wiedź.



– Na co mo żna od po wie dzieć, że nie zo sta li stwo rze ni ani w szczę śli wo ści,
ani w nie szczę ściu. Nie szczę śli wi bo wiem przed grze chem być nie mo gli,
po nie waż nie szczę ście jest z grze chu;67 bo gdy by nie by ło grze chu, nie by łoby
żad ne go nie szczę ścia. Ci któ rzy upa dli nie by li też ni gdy szczę śli wi, po nie -
waż nie zna li swe go wyj ścia, to zna czy przy szłe go grze chu i ka ry. Jeżeli
bowiem prze wi dzie li swój upa dek, al bo chcie li unik nąć, lecz nie mo gli, i tak
by li nie szczę śli wi; al bo mo gli lecz nie chcie li, i tak by li głu pi i źli.68

[349] 2.s Że źli anio ło wie nie prze wi dy wa li swe go upad ku, do brzy
zaś mo że prze wi dzie li przy szłe do bro. Dla te go mó wi my, że nie prze wi -
dy wa li swe go wyj ścia i nie by ła im da na zna jo mość te go co mia ło się z nimi
stać. Do brzy zaś i któ rzy wy trwa li, mo że prze wi dy wa li swo ją szczę śli wość. –
Stąd Au gu styn mó wi Su per Ge ne sim:69 „Ja kim spo so bem szczę śli wy wśród
anio łów był, kto nie prze wi dział swe go przy szłe go grze chu i ka ry? Py ta się,
dla cze go nie prze wi dział? Mo że Bóg nie chciał dia błu ob ja wić, co uczy ni
lub co bę dzie cier piał, in nym zaś chciał ob ja wić, że ma ją po zo stać w praw -
dzie.” – Ty mi sło wa mi Au gu styn zda je się oznaj miać, że anio ło wie, któ rzy
upa dli, nie prze wi dzie li swe go upad ku, i dla te go nie by li szczę śli wi; i że
anio ło wie któ rzy wy trwa li, prze wi dzie li, że bę dą mie li szczę śli wość, i ist -
nie li pew ni jej na dzie ją: stąd w pe wien spo sób już by li szczę śli wi. I rze czy -
wi ście, je że li tak by ło, mo żna by mó wić, że by li w ja kiś spo sób szczę śli wi;
in ni zaś nie, któ rzy nie zna li swe go wyj ścia.

3.t Przy pusz cza jąc a nie twier dząc po wie dział to, mia no wi cie że
anio ło wie, któ rzy wy trwa li, prze wi dy wa li swo je do bro. Lecz Au gu styn
po wie dział to bar dziej przy pusz cza jąc i py ta jąc, niż twier dząc. Dla te go prze -
ciw sta wia jąc się i te mu po glą do wi do dał w dal szym cią gu:70 „Lecz dla cze go
wy ró żnia ni by li od in nych, że Bóg nie ob ja wił im te go, co ich do ty czy ło,
in nym zaś ob ja wił, sko ro nie wcze śniej jest mści cie lem, niż ktoś grzesz ni -
kiem? Nie po tę pia on bo wiem nie win nych.” Tu zda je się  na su wać, że nie
ob ja wił ani przy szłe go zła tym, któ rzy mie li zgrze szyć, ani przy szłe go do -
bra tym, któ rzy mie li wy trwać. – I dla te go ani ci, któ rzy upa dli, kie dy kol -
wiek, ani ci, któ rzy wy trwa li, aż do udo sko na le nia, nie by li szczę śli wi; bo
nie mo gli być szczę śli wi, je że li nie by li pew ni szczę śli wo ści, al bo je że li
niepew ni by li po tę pie nia. Stąd Au gu styn w ty mże dzie le po wia da:71 „Mówić
o anio łach, że w swo im ro dza ju mo gą być szczę śli wi, nie pew ni po tę pie nia
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67 Zo bacz Prz 14,34: Grzech czy ni lu dzi mi zer ny mi.
68 Zo bacz: Au gu styn, De Ge ne si ad lit te ram, XI, roz dział 18, n. 23 (PL 34,438; CSEL 28-

I,350).
s Zo bacz: Sum ma sen ten tia rum, II,4 (PL 171,1112 C; 176,85 C). Po wa ga Au gu sty na pod

na tchnie niem te jże Sum ma, wzię ta z Glos sa or di na ria na Rdz 3,1 (u Mi ko ła ja z Li ry I,40s;
v 24c oraz 25b).

69 De Ge ne si ad lit te ram, XI, roz dział 17, n. 22 (PL 34,438; CSEL 28-I,349).
t Pierw sza po wa ga z te jże Glos sa (40d; 25b); dru ga mie sza na z te jże (41a oraz 40d; 25b).
70 De Ge ne si ad lit te ram, XI, roz dział 17, n. 22 (PL 34,438; CSEL 28-I,349n).
71 De Ge ne si ad lit te ram, XI, roz dzial 19, n. 25 (PL 34,439; CSEL 28-I,351).



lub zba wie nia, któ rzy nie mie li by ani na dziei, że [350] zo sta ną zmie nie ni
na lep sze, jest zbyt nim zu chwal stwem.” „Jak bo wiem mo gą być szczę śli wi,72

dla któ rych wła sna szczę śli wość jest nie pew na?”
4.u Zbie ra su mę po wy ższych po twier dza jąc, że wszy scy anio ło wie

przed umoc nie niem lub upad kiem szczę śli wi nie by li, chy ba że przez
szczę ście wziąć stan nie win no ści, w któ rym by li przed upad kiem. 
Z po wy ższych wy ni ka, że anio ło wie, któ rzy upa dli, ni gdy nie by li szczę śli -
wi, chy ba że za szczę śli wość ktoś bie rze ów stan nie win no ści, w któ rym 
byli przed grze chem. Ci zaś, któ rzy wy trwa li, al bo z ob ja wie nia Bo ga prze -
wi dy wa li swą szczę śli wość i tak pew no ścią na dziei w ja kiś spo sób by li 
szczę śli wi; al bo ist nie li nie pew ni swej szczę śli wo ści, a tak ina czej nie by li
szczę śli wi, niż po zo sta li, któ rzy upa dli. Mnie zaś praw do po dob niej sze
wyda je się to, co po wie dzia ne zo sta ło póź niej.

5. Od po wiedź na to, o co py ta no, czy anio ło wie by li stwo rze ni
dosko na li czy nie do sko na li: i mó wi się, że pod pew nym wzglę dem
by li do sko na li, a pod pew nym wzglę dem nie do sko na li. Na to zaś, 
o co py ta no, czy do sko na li, czy nie do sko na li by li stwo rze ni, mo żna po wie -
dzieć, że w pe wien spo sób by li do sko na li, a w pe wien in ny nie do sko na li.
Bo nie jed nym spo so bem coś zwa ne jest do sko na łe, lecz wie lo ma.

6.v Że trze ma spo so ba mi zo wie się do sko na łe: we dług cza su, we -
dług na tu ry, oraz wszech do sko na łe. Do sko na łym bo wiem na zy wa się
na trzy spo so by: jest bo wiem do sko na łe we dług cza su i jest do sko na łe
według na tu ry i jest wszech do sko na łe. We dług cza su do sko na łe jest to, co
ma, cze go wy ma ga czas i co we dług cza su mieć wy pa da; i tym spo so bem
do sko na li by li anio ło wie przed umoc nie niem i upad kiem. We dług na tu ry
do sko na łe jest, co ma, co kol wiek na le żne jest lub wy pa da wła snej na tu rze
do uwiel bie nia; i w ten spo sób do sko na li by li anio ło wie po umoc nie niu, 
a bę dą świę ci po zmar twych wsta niu. Pow - [351] szech nie i naj wy żej do -
sko na łe jest, cze mu ni cze go w ogó le nie bra ku je i od cze go po cho dzą
wszelkie dobra; co jest samego Boga. Pierwsza więc doskonałość jest natury
stwo rzo nej, dru ga na tu ry uwiel bio nej, trze cia na tu ry nie stwo rzo nej.

7. Krót ko do ty ka po wy ższe go, do da jąc ja cy by li anio ło wie w zwró -
ce niu i od wró ce niu. Wy ka za ne zo sta ło ja cy by li anio ło wie w stwo rze niu,
mia no wi cie do brzy, a nie źli; i spra wie dli wi, to jest nie win ni; i do sko na li
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72 Ta mże (PL 34,438; CSEL 28-I,349).
u Ja sne jest, że Mistrz ni gdy nie miał w rę kach ory gi na łu, czy li peł ne go tek stu Au gu styna

De cor rep tio ne et gra tia, gdzie roz wa ża jąc to za gad nie nie Au gu styn mó wi, że „dia beł i anio -
ło wie je go... by li szczę śli wi, za nim upa dli...; za ży wa li wpraw dzie mniej szej szczę śli wo ści,
lecz bez żad ne go bra ku” (roz dział 10, n. 27; PL 44,933). Ta sa ma na uka za war ta jest w De
ci vi ta te Dei, XI,13 (PL 41,328n; CSEL 40,531; CCL 48,333n); księ gę tę Mistrz znał tyl ko za
po śred nic twem in nych źró deł.

v Co do li te ry za czerp nię te z Sum ma sen ten tia rum, II,2 (PL 171,1109 B; 176,82 C),
prócz ostat nie go uryw ka, któ ry wzię ty jest ze słów Hu go na, De sa cra men tis, I,5,16 (PL
176,253 B).



pod pew nym wzglę dem, pod in nym zaś nie do sko na li. Szczę śli wi zaś nie
by li aż do umoc nie nia, chy ba że szczę śli wość bie rze się, jak już zo sta ło po -
wie dzia ne,73 za ów stan nie win no ści i do bro ci, w któ rym zo sta li stwo rze ni.

DYS TYNK CJA V

Roz dział 1w (20).

O zwró ce niu i umoc nie niu sto ją cych oraz od wró ce niu i grze chu
upa dłych. Roz wa ża nie pro wa dzi po po wy ższych do py ta nia, ja cy sta li się,
gdy zo sta li po dzie le ni od wró ce niem i zwró ce niem. Za raz bo wiem po stwo -
rze niu jed ni do swe go Stwór cy zwró ci li się, dru dzy się od wró ci li. Zwró cić
się do Bo ga, to przy lgnąć do nie go mi ło ścią; od wró cić się, to mieć w nie -
na wi ści lub za zdro ścić: mat ką bo wiem za zdro ści jest py cha,74 któ rą chcie li
zrów nać się z Bo giem.75 W zwró co nych jak w zwier cia dle za czę ła od bi jać
się mą drość Bo ga, któ rą są oświe ce ni; od wró ce ni zaś zo sta li za śle pie ni. 
I ci mia no wi cie zwró ce ni zo sta li i oświe ce ni przez Bo ga przez do da nie łaski;
tam ci zaś zo sta li za śle pie ni nie przez wpo je nie zło ści, lecz przez opusz cze -
nie ła ski: któ rą opu ści li nie tak, że uprzed nio da na zo sta ła za bra na, lecz
po nie waż ni gdy nie zo sta ła do da na, by się zwró ci li. Ta kie jest więc zwró -
ce nie i od wró ce nie, któ rym po dzie le ni zo sta li ci, któ rzy z na tu ry by li
dobrzy: by jed ni by li do brzy po nad to do bro przez spra wie dli wość, in ni
zaś, ze psuw szy je przez wi nę, źli. Zwró ce nie uczy ni ło spra wie dli wy mi, 
a od wró ce nie nie spra wie dli wy mi. Oba by ły wo li, a wo la obu, wol no ści.

[352] Roz dział 2x (21).

Krót ko do ty ka wol nej wo li, ucząc czym jest. Mie li bo wiem wszy scy
wol ną wo lę, któ ra jest swo bod ną mo cą i zdol no ścią wo li ro zum nej. Mo gli
bo wiem wo lą wy brać co kol wiek i ro zu mem osą dzić, to jest roz ró żnić: a na
tym po le ga wol ność wo li. I nie zo sta li stwo rze ni chcą cy od wró cić się lub
zwró cić, lecz zdol ni do chce nia te go, al bo tam te go; a po stwo rze niu, swo -
bod ną wo lą jed ni wy bra li zło, dru dzy do bro. I tak od dzie lił Bóg świa tłość
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73 Jak wy żej, Dys tynk cja 4, roz dział je dy ny, n. 5.
w Spo rzą dzo ny z wy po wie dzi Hu go na, De sa cra men tis, I,5,23 (PL 176,256 D) oraz

Summa sen ten tia rum, II,3 (PL 171,1109 C; 176,82 D). Zo bacz ta kże De sa cra men tis, I,5,24
(PL 176,257 A).

74 Au gu styn, De Ge ne si ad lit te ram, XI, roz dział 14: “Przy czy ną za zdro ści py cha” (PL 34,
436; CSEL 28-I,346); w Glos sa or di na ria do Rdz 3,1 (u Mi ko ła ja z Li ry, I,41a; v 25c).

75 Jak wy żej, Dys tynk cja 2, roz dział 6.
x Zobacz: Hugo, De sacramentis, I,5,21 (PL 176,255 C-D), skąd niektóre słowa, oraz Summa

sen ten tia rum, II,3 (PL 171,1109 C; 178,82 D), skąd wzię ty ury wek ostat ni.



od ciem no ści, jak mó wi Pi smo,76 to jest anio łów do brych od złych, i na -
zwał świa tłość Dniem, a ciem ność No cą, po nie waż do brych anio łów
oświe cił ła ską swo ją, złych zaś za śle pił.

Roz dział 3y (22).

Po stwo rze niu coś zo sta ło da ne sto ją cym, przez co by się zwró ci -
li, ale nie z ja kiejś za słu gi, mia no wi cie ła ska współ dzia ła ją ca. Je że li
zaś py ta się, czy po stwo rze niu coś zo sta ło udzie lo ne zwró co nym, przez co
by się zwró ci li, to jest umi ło wa li Bo ga, mó wi my, że zo sta ła im udzie lo na
ła ska współ dzia ła ją ca, bez któ rej ro zum na na tu ra nie mo że po stę po wać do
za słu gi ży cia. Upaść bo wiem sa ma przez sie bie mo że, lecz po stę po wać bez
ła ski wspie ra ją cej nie mo że.

Roz dział 4z (23).

Ja kiej ła ski anioł po trze bo wał, a ja kiej nie. Nie po trze bo wał anioł
ła ski, przez któ rą był by uspra wie dli wio ny, bo nie był zły, lecz któ rą był by
wspar ty do do sko na łe go mi ło wa nia Bo ga i po słu szeń stwa. – Któ ra ła ska
jest dzia ła ją ca, a któ ra współ dzia ła ją ca. Dzia ła ją ca zwie się ła ska, któ rą
nie zbo żny jest uspra wie dli wia ny, to jest z nie zbo żne go sta je się zbo żny, 
ze złe go do bry; współ dzia ła ją ca zaś, któ rą jest wspo ma ga ny do do bre go
chce nia sku tecz nie i do mi ło wa nia Bo ga przede wszyst kim, oraz do [353]
czy nie nia do bra, i do wy trwa nia w do bru, i te go ro dza ju, o czym póź niej
peł niej po wie my.77 Da na zo sta ła prze to anio łom, któ rzy wy trwa li, ła ska
współ dzia ła ją ca, przez któ rą zwró ci li się, by do sko na le mi ło wać Bo ga.
Zwró ci li się więc od do bra, któ re mie li nie utra co ne, do więk sze go do bra,
któ re go nie mie li, i ten zwrot do ko nał się przez ła skę współ dzia ła ją cą 
z wol ną wo lą; któ ra to ła ska in nym, któ rzy upa dli, do da na nie zo sta ła.

Roz dział 5a (24).

1. Czy po win no im być po czy ta ne, że od wró ci li się. Dla te go nie któ -
rzy zwy kli za rzu cać, że nie na le ży po czy ty wać tym, któ rzy się od wró ci li, a nie
zwró ci li, po nie waż bez ła ski zwró cić się nie mo gli. Lecz ona nie zo sta ła dana;
i nie by ło ich wi ną, że nie zo sta ła da na, po nie waż w nich jesz cze żad na wina
nie za ist nia ła.
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76 Rdz 1,4-5.
y Z Sum ma sen ten tia rum, II,3 (PL 171,1109 D; 176,83 A).
z Przed kła da krót ko na ukę Hu go na z De sa cra men tis, I,5,24-25 (PL 176,257 A -C). Zo bacz:

J. Schupp, Die Gna den leh re des Pe trus Lom bar dus, 49-52.
77 W Dys tynk cji 26 i 27.
a Nie mal do słow nie, z pew ny mi do dat ka mi, z Sum ma sen ten tia rum, II,3 (PL 171,1110

A -B; 83 A -B).



2. Na co mo żna po wie dzieć, że któ rym ła ska zo sta ła do da na, to nie było
z ich za sług: ina czej bo wiem już nie by ło by ła ską,78 gdy by to, co jest z za -
słu gi, da wa ne by ło przed ła ską.

3. Z ja kiej wi ny ła ska nie zo sta ła da na tym, któ rzy upa dli. Że zaś
in nym nie zo sta ła da na jest ich wi ną, po nie waż gdy mo gli stać, nie chcie li,
aż ła ska zo sta nie do da na; tak jak ci osta li się, aż im ła ska zo sta ła do da na,
gdy tam ci pa dli przez py chę. Otwar cie więc mo żna tu stwier dzić wi nę upa -
da ją cych: po nie waż choć bez ła ski nie mo gli po stę po wać, któ rej jesz cze nie
otrzy ma li, przez to jed nak, co zo sta ło im udzie lo ne w stwo rze niu mo gli nie
upaść, to jest stać, po nie waż nie by ło ni cze go, co by ich przy na gla ło do
upad ku, lecz wła sną swo bod ną wo lą od wró ci li się; gdy by te go nie uczy ni -
li, to co in nym zo sta ło da ne, za iste da ne by ło by i im.

Roz dział 6 (25).

1. Że anio ło wie w sa mym umoc nie niu by li szczę śli wi, lecz czy je
wy słu ży li przez ła skę wte dy so bie da ną, jest wąt pli we: o tym bo wiem
ró żni ró żnie my ślą. Tu zwy kło się py tać, czy anio ło wie by li szczę śli wi 
w sa mym umoc nie niu i czy tę szczę śli wość ja kimś spo so bem wy słu ży li. –
Że [354] w sa mym umoc nie niu by li szczę śli wi po świad cza wie le po wag,79

i dla te go na le ży mieć za wia do me.
2. Czy zaś przez ła skę wte dy so bie da ną wy słu ży li tę szczę śli wość nie jest

pew ne. Nie któ rym bo wiem po do ba się,80 że wy słu ży li ją przez ła skę, któ rą
otrzy ma li w umoc nie niu; i mó wią, że w nich jed no cze śnie by ła za słu ga 
i na gro da, i za słu ga nie uprze dzi ła na gro dy cza so wo, lecz przy czy no wo. –
In nym zaś wy da je się, że szczę śli wo ści, któ rą otrzy ma li w umoc nie niu, nie
wy słu ży li przez ła skę wte dy do da ną, mó wiąc, że wte dy ła ska nie by ła im
udzie lo na do za słu gi wa nia, lecz do ży cia szczę śli wie; nie by ło im wte dy
dane do bro, któ rym by za słu gi wa li, lecz któ re go by szczę śli wie za ży wa li.
Co zaś wte dy otrzy ma li w na gro dę, mó wią, że za słu ży li przez po słu gi nam
wy świad czo ne z po słu szeń stwa i czci wo bec Bo ga; i tak na gro da wy prze -
dzi ła za słu gi. A wy zna ję, że to mi się bar dziej po do ba.
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78 Zo bacz Rz 11,6: A je śli z ła ski, to już nie z uczyn ków: bo ina czej ła ska już nie jest
łaską. Zo bacz sło wa Au gu sty na, wy żej, Księ ga I, Dys tynk cja 41, roz dział 2, n. 2.

79 Au gu styn, De Ge ne si ad lit te ram, XI, roz dział 23 (PL 34,441; CSEL 28-I,355); De ci vi -
ta te Dei, XI, roz dział 11, oraz XXII, roz dział 1, n. 2 (PL 41, 327, 751n; CSEL 40-II,582n; CCL
48,332 oraz 806n); Izy dor, Sen ten tiae, I, roz dział 10, n. 12 (PL 83,555n). Zo bacz: Piotr Abe -
lard, Sic et non, roz dział 46 (PL 178,1414 C -D).

80 Au to ro wi Sum ma sen ten tia rum, II,3 (PL 171,1110 A; 176,83 B); zo bacz ni żej Dys tynk -
cja 11, roz dział 2.



DYS TYNK CJA VI

Roz dział 1b (26).

1. Że z więk szych i mniej szych nie któ rzy upa dli, wśród któ rych
jeden był wznio ślej szy, mia no wi cie Lu cy fer. Prócz te go trze ba wie dzieć,
że jak z więk szych i mniej szych nie któ rzy osta li się, tak z obu stop ni nie -
któ rzy upa dli: wśród nich je den był ze wszyst kich in nych upa dłych wy bit -
niej szy; a mię dzy osta ły mi nikt nie był odeń god niej szy, jak wy ka zu je się
świa dec twa mi po wag.

2. Rze cze bo wiem Hiob:81 On jest po cząt kiem dróg Bo żych. A u Eze chiela
czy ta się:82 Tyś pie częć po do bień stwa, pe łen mą dro ści i do sko na łej pięk -
no ści; by łeś w roz ko szach ra ju Bo że go. Co wy kła da jąc Grze gorz po wia da:83

[355] „Im ni klej sza jest w nim na tu ra, tym bar dziej prze ni ka go, wy ci śnię -
ty w nim ob raz Bo gu po dob ny.” – Rów nież u Eze chie la czy ta się:84 Wszel ki
ka mień dro gi przy kry ciem two im, to zna czy wszel ki anioł był jak by je go
okry ciem, jak mó wi Grze gorz:85 „a w po rów na niu z in ny mi, był świet niej -
szy od po zo sta łych.” Stąd i na zwa ny zo stał Lu cy fer, jak świad czy Iza jasz:86

Ja ko żeś spadł z nie ba Lu cy fe rze, któ ryś ra no wscho dził? Itd.
3. Je go nie za je den chór, lecz za jed ne go du cha brać na le ży; któ ry jak

świad czy Izy dor,87 gdy zo stał stwo rzo ny, roz wa ża jąc wznio słość na tu ry i głę -
bię swej wie dzy, uniósł się py chą prze ciw swe mu Stwór cy tak da le ce, że
chciał się na wet z Bo giem zrów nać, jak po wie dzia ne u Iza ja sza:88 Wstą pię
na nie bo, nad gwiaz dy Bo że wy wy ższę sto li cę mo ją, bę dę po dob ny Naj -
wy ższe mu. Chciał za iste być Bo gu po dob ny nie przez na śla do wa nie, lecz
przez rów ność po tę gi.

Roz dział 2c (27).

1. Skąd i do kąd zrzu co ny zo stał za słu gą swo jej py chy. I za słu gą tak
wiel kiej py chy, z nie ba, to zna czy z em pi rej skie go, w któ rym był z in ny mi,
zrzu co ny zo stał w to ciem ne po wie trze ze wszyst ki mi uczest ni ka mi swej
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b Nie mal ca ły roz dział, prócz słów wpro wa dza ją cych, za czerp nię to z Sum ma sen ten tia -
rum, II,4 (PL 171,1110 D – 1111 B; 176,83 D – 84 A).

81 Hi 40,14.
82 Ez 28,12-13.
83 In Evan ge lia, ho mi lia 34, n.7; Mo ra lia, XXXII, roz dział 23, n. 47 (PL 76,1250 B, 665 B).
84 Ez 28,13.
85 Mo ra lia, XXXII, roz dział 23, n. 48 (PL 76,665 C).
86 Iz 14,12.
87 Sen ten tiae, I, roz dział 10, nn. 7-8 (PL 83,555 A -B).
88 Iz 14,13-14.
c Zo bacz: Sum ma sen ten tia rum, II,4 (PL 171,1111 B; 176,84 B), skąd pew ne sło wa;

następ nie (do n. 2), Glos sa Lom bar da do Ef 6,12 (PL 192,219 B -C).



nie go dzi wo ści. Bo, jak Jan mó wi w Apo ka lip sie,89 smok, spa da ją cy z nie ba,
cią gnie trze cią część gwiazd nie bie skich; po nie waż ów Lu cy fer, więk szy
od in nych, nie spadł sam, lecz wie lu in nych z nim, któ rzy zgo dzi li się z nim
w zło ści, i ich spa da ją cych przy ję ło to miesz ka nie ciem ne go po wie trza.

2. A to uczy nio ne zo sta ło dla na szej pró by, by by ło nam po wo dem ćwi -
cze nia. Dla te go Apo stoł:90 Ma my wal kę prze ciw ksią żę tom i wła dzom,
prze ciw rząd com świa ta tych ciem no ści, prze ciw du cho wym zło - [356]
ściom te go pod nie bia. Po nie waż de mo ny, któ re są du cho we i nie go dzi we,
miesz ka ją w tym burz li wym po wie trzu, nam bli skim, któ re zwie się nie bo;91

stąd i dia beł zwie się księ ciem mo cy po wietrz nych.92

Roz dział 3d (28).

Że nie po zwo lo no im miesz kać w nie bie al bo na zie mi. Bo nie po -
zwo lo no im miesz kać w nie bie, po nie waż miej sce to jest ja sne i mi łe; ani
na zie mi z na mi, by lu dzi nad mier nie nie nie po ko ili; lecz zgod nie z na uką
Pio tra apo sto ła, prze ka za ną w Li ście ka no nicz nym,93 w owym ciem nym po -
wie trzu, któ re zo sta ło im prze zna czo ne ja ko wię zie nie aż do cza su są du.
Wte dy zaś zo sta ną strą ce ni w ot chłań pie kła, zgod nie z tym:94 Idź cie ode
mnie, prze klę ci, w ogień wiecz ny, któ ry zgo to wa ny jest dia błu i anio łom
je go.

Roz dział 4e (29).

Że jed ne de mo ny są prze ło żo ne nad in ny mi i ma ją ta kże in ne prze -
ło żeń stwa. I jak wśród do brych anio łów jed ni dru gim prze wo dzą, tak i mię -
dzy zły mi jed ni są prze ło że ni dru gim, a jed ni dru gim pod da ni. Jak dłu go
bo wiem trwa świat, anio ło wie prze wo dzą anio łom, i lu dzie lu dziom, a de mo -
ny de mo nom; lecz w przy szło ści za nik nie wszel kie prze ło żeń stwo, jak uczy
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89 Ap 12,3-4.
90 Ef 6,12.
91 W pe wien spo sób zo bacz: Glos sa or di na ria, do Mt 13,4: I przy le cia ły pta ki nie bie -

skie: „De mo ny zwie się pta ka mi” itd. (u Mi ko ła ja z Li ry, V,44a).
92 Zo bacz: Ef 2,2.
d Z nie wiel ki mi do dat ka mi za czerp nię ty z Sum ma sen ten tia rum, II,4 (PL 171,1111 C;

176,84 B). O na uce tu przed ło żo nej zo bacz: Au gu styn, De Ge ne si ad Lit te ram, III, roz dział
10, n. 15 oraz XI, roz dział 26, n. 33 (PL 34,285, 443; CSEL 28-I,73n, 359); De ci vi ta te Dei,
XI,33 (PL 41,346; CSEL 40,562nn; CCL 48,352nn); Sum ma «De cu ius prin ci pio et fi ne ta -
ce tur», wyd. H. We iswe iler, w Re cher ches de Théolo gie an cien ne et médie va le 5(1933)257.

93 2 P 2,4: Strą co nych do pie kła, rzu cił w ot chłań ciem no ści, aby na sąd strze że ni byli,
zgod nie ze sło wa mi Au gu sty na, In Psal mum 148, 7 (PL 37,1943; CCL 40,2171); zo bacz:
Glos sa or di na ria, do 2 P 2,4 (u Mi ko ła ja z Li ry VI,225).

94 Mt 25,41.
e Tro chę („Jak dłu go... prze ło żeń stwo”) z Glos sa au to ra na 1 Kor 15,24 (PL 191,1679 C;

co na stę pu je („Ma ją... lu bie żno ści), z Sum ma sen ten tia rum, II,4 (PL 171,1111 C; 176,84 C);
po zo sta łość z Glos sa or di na ria, na Mt 6,24 (u Mi ko ła ja z Li ry, V,26c).



Apo stoł.95 – Ma ją też zgod nie ze stop niem więk szej lub mniej szej wie dzy,
in ne więk sze lub mniej sze prze ło żeń stwa. Nie któ rzy bo wiem jed ne mu kra -
jo wi, in ni jed ne mu czło wie ko wi, ja cyś jed nej wa dzie prze wo dzą.96 Stąd
zwie się du chem py chy, du chem lu bie żno ści i w ten spo sób, po nie waż do
tej wa dy mo że lu dzi naj bar dziej ku sić od któ rej jest zwa ny. Stąd też jest, że
mia nem de mo na bo gac twa [357] są zwa ne, mia no wi cie ma mo na.97 Ma mo -
na bo wiem jest imie niem de mo na, któ rym to mia nem zwa ne są bo gac twa
w ję zy ku Sy ryj skim. A to nie jest dla te go, że dia beł ma w mo cy da wać lub
za bie rać bo gac twa ko mu ze chce, lecz po nie waż po słu gu je się ni mi do
kusze nia i zwo dze nia lu dzi.

Roz dział 5f (30).

Czy wszyst kie de mo ny są w tym ciem nym po wie trzu, czy nie któ -
rzy są w pie kle. Zwy kło się zaś py tać, czy wszy scy są w tym ciem nym po -
wie trzu, czy nie któ rzy już są w pie kle. – Jest praw do po dob ne,  że co dzien nie
ja kieś de mo ny zstę pu ją do pie kła, któ re spro wa dza ją tam du sze na mę kę.
A że tam za wsze są ja kieś, mo że na zmia nę, któ re tam du sze trzy ma ją i męczą,
nie jest da le kie od praw dy. Że zaś du sze złych zstę pu ją tam i są ka ra ne, wy -
ni ka z te go, iż Chry stus zstą pił do pie kieł, by wy pro wa dzić spra wie dli wych,
któ rzy by li tam trzy ma ni: je że li bo wiem spra wie dli wi tam zstę po wa li, tym
bar dziej nie spra wie dli wi; a jak prze ka zu je po wa ga,98 gdy spra wie dli wych
stam tąd wy pro wa dził, nie go dzi wych tam zo sta wił. Uką sił bo wiem pie kło,
a nie po chło nął.

Roz dział 6g (31).

1. Nie któ rzy uwa ża ją, że Lu cy fer jest uwią za ny w pie kle, z któ re go
ku sił Chry stu sa i zo stał zwy cię żo ny, mó wią, że on ku sił i zwy cię żył
pierw sze go czło wie ka. O Lu cy fe rze zaś nie któ rzy mnie ma ją,99 że tam jest
uwią za ny i obec nie nie ma przy stę pu do nas, by ku sić, po nie waż w Apo ka -
lip sie czy ta się:100 A gdy skoń czy się ty siąc lat, bę dzie roz wią za ny sza tan
z wię zie nia swe go i wyj dzie i bę dzie zwo dził na ro dy; co bę dzie w ostatecz -
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95 Zo bacz: 1 Kor 15,24 A po tem ko niec... gdy zni we czy wszel ką zwierzch ność i wła dzę i moc.
96 Zo bacz: Dn 10,13.

97 Zo bacz Mt 6,24 oraz Łk 16,9.
f Za gad nie nie przed ło żo ne jest w Sum ma sen ten tia rum, II,4 (PL 171,1111 C; 176,84 C);

lecz roz wią za nie jest Mi strza.
98 Glos sa or di na ria,(jak się zda je) na Oz 13,14: Uką sze niem two im bę dę, o pie kło: „wy -

bra nych mo ich wy pro wa dza jąc, od rzu co nych tam zo sta wia jąc” (u Mi ko ła ja z Li ry, IV,349v);
czę ścio wo z Grze go rza, Mo ra lia, XII, roz dział 11, n. 15 (PL 75,993 D – 994 A); In Evan -
gelia, ho mi lia 22, n. 6 (PL 76,1177 C).

g Trosz kę, jak oznaj mia ją po ni ższe przy pi sy, w Sum ma sen ten tia rum, II,4 (PL171,1111 D;
176,84 C).

99 Nie zna leź li śmy; zo bacz Mi strza: Ser mo in Na ta li Do mi ni (PL 171,386 D – 387 D).
100 Ap 20,7.



nym cza sie An ty chry sta, gdy bę dzie ta ki ucisk, by na wet, je śli być mo że,
zwie dze ni by li wy bra ni.101 Że on tam [358] uwią za ny jest, po wia da ją, od
te go cza su, kie dy ku sił Chry stu sa na pu sty ni,102 al bo w mę ce, i zo stał zwy -
cię żo ny przez nie go. Mnie ma ją, że on naj pierw ku sił czło wie ka i zwy cię żył,
a po tem Bo ga, lecz przez nie go zo stał zwy cię żo ny, i dla te go uwią za ny 
w pie kle. – In ni my ślą, że skąd spadł, tam po grą żo ny. In ni zaś my ślą,103

skąd spadł, na wiel kość swe go grze chu tam zo stał po grą żo ny.
2. Że Lu cy fer nie ma wła dzy, któ rą bę dzie miał w cza sie An ty chry -

sta. Lecz czy jest po grą żo ny w pie kle, czy nie, wia ry god ne jest, że on nie
ma mo żno ści przy stę po wa nia do nas, któ rą bę dzie miał w cza sie An ty chry -
sta, w któ rym bę dzie dzia łał pod stę pem i prze mo cą; i być mo że dla te go
powie dzia no,104 że wte dy ma być roz wią za ny, po nie waż wte dy da na mu
będzie mo żność ku sze nia lu dzi, któ rej te raz nie ma.

Roz dział 7h (32).

Że de mo ny raz zwy cię żo ne przez świę tych, nie pod cho dzą wię cej
do in nych. Tym też, któ rzy są zwy cię ża ni przez świę tych ży ją cych wsty dli -
wie i spra wie dli wie, wy da je się, iż od bie ra na jest moc ku sze nia in nych. Stąd
Ory ge nes rze cze:105 „Są dzę za iste, że świę ci, wal czą cy z ty mi ku si cie la mi 
i zwy cię ża ją cy, zmniej sza ją woj sko de mo nów, jak by wie lu z nich usu wa jąc,
i już nie wol no te mu du cho wi, któ ry zo stał zwy cię żo ny przez ja kie goś
święte go, czy sto i wsty dli wie ży ją ce go, na pa dać znów in ne go czło wie ka.”
– Nie któ rzy zaś są dzą,106 że na le ży to ro zu mieć tyl ko o tej wa dzie, w któ rej
zo stał zwy cię żo ny: że gdy ja kie goś świę te go mę ża ku si do py chy i jest zwy -
cię żo ny, już nie wol no mu je go ani in ne go do py chy ku sić.

[359] DYS TYN KCJA VII

Roz dział 1i (33).

Że do brzy anio ło wie są tak bar dzo umoc nie ni przez ła skę, iż nie
mo gą grze szyć, a źli tak za twar dzia li w złu, że nie mo gą żyć do brze.
Wy żej po wie dzia ne zo sta ło,107 że anio ło wie, któ rzy osta li się, są umoc nieni
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101 Mt 24,21-24; Mk 13,19-22.
102 Mt 4,1-11.
103 Jak mó wi Sum ma sen ten tia rum, II,4 (PL 171,1111 D; 176,84 C).
104 Zo bacz Ap 20,3 oraz 7.
h Wpro wa dze nie i po wa ga Ory ge ne sa, z Sum ma sen ten tia rum, II,4 (ra czej w po sta ci

PL 171,1111 D – 1112 A, niż PL 176,84 C -D).
105 In Io sue 11,17-18, ho mi lia 15, n. 6 (PG 12,903 C); zo bacz Glos sa or di na ria do te go

uryw ka (u Mi ko ła ja z Li ry, II,18d), któ ra jed nak nie sta no wi źró dła.
106 Tak Glos sa or di na ria, do Mt 4,9 (u Mi ko ła ja z Li ry, V,16a).
i Czę ścią li te ral nie z Sum ma sen ten tia rum, II,4 (PL 171,1112 A; 176,84 D).

107 W Dys tynk cji 5, roz dzia le 1.



przez ła skę; a któ rzy upa dli, zo sta li przez  ła skę opusz cze ni. A do brzy mia -
no wi cie tak bar dzo umoc nie ni są przez ła skę, że nie mo gą grze szyć; źli zaś
przez złość tak bar dzo są upar ci, że nie zdo ła ją mieć do brej wo li, czy li do -
brze chcieć, cho ciaż do bre jest to, cze go cza sem chcą. Cza sem bo wiem
chcą, by sta ło się coś, co Bóg chce, by się sta ło; i za iste do bre jest i spra -
wie dli we, by się to sta ło, jed nak nie chcą te go do brą wo lą, ani do brze te go
nie chcą.

Roz dział 2 (34).

1.k Że jed ni i dru dzy ma ją wol ną wo lę, a jed nak do oboj ga skło nić
się nie mo gą. Lecz sko ro ani do brzy nie mo gą grze szyć, ani źli do brze
chcieć lub do brze czy nić, wy da je się, że już nie ma ją wol nej wo li, po nie -
waż nie mo gą skła niać się na obie stro ny, pod czas gdy wol na wo la ma się
do oboj ga. – Stąd Hie ro nim w trak ta cie De pro di go fi lio po wia da:108 „Tylko
Bóg jest tym, na któ re go grzech paść nie mo że; wszyst ko in ne, gdy ma
wolną wo lę, na obie stro ny mo że się skła niać.” Tu wy da je się mó wić, że
wszel kie stwo rze nie usta no wio ne w wol no ści wo li, mo że skła niać się do
do bra i zła. Je śli to jest, prze to i do brzy anio ło wie i źli do oboj ga mo gą 
się skła niać; więc i do brzy mo gą stać się źli i źli do brzy.

[360] 2. Na to mó wi my, że do brzy umoc nie ni są tak wiel ką ła ską, że nie
mo gą stać się źli, a źli tak bar dzo za twar dzia li są, że nie zdo ła ją stać się do -
brzy; a jed nak i jed ni i dru dzy ma ją wol ną wo lę, po nie waż i do brzy nie pod
przy mu sem ja kiejś ko niecz no ści, lecz wła sną i swo bod ną wo lą, wspar tą
zaiste przez ła skę, wy bie ra ją do bro, a od rzu ca ją zło; i źli po dob nie swo -
bod ną wo lą, po zba wio ną ła ski, uni ka ją do bra, a idą za złem. I ma ją źli wolną
wo lę, lecz uci śnio ną i ze psu tą, że nie zdo ła ją po wstać do do bra.

Roz dział 3l (35).

1. Że do brzy ma ją wo lę bar dziej wol ną po umoc nie niu niż przed.
Do brzy zaś ma ją wo lę o wie le bar dziej wol ną po umoc nie niu niż przed. Jak
bo wiem prze ka zu je Au gu styn w En chi ri dion,109 „nie są po zba wie ni wol nej
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k Czę ścio wo z Sum ma sen ten tia rum, II,4 (PL 171,1112 A; 176,84 D – 85 A); po wa ga
Hie ro ni ma znaj du je się ta kże w Glos sa Lom bar da, do Ps 142,2 (PL 191,1249 A). – Od po -
wiedź w nu me rze 2 w pe wien spo sób za le ży, na wet li te ral nie, od szko ły An zel ma z La on;
na przy kład od Sum ma «Pri ma re rum ori go», wyd. O. Lot tin, w Re cher ches de Théolo gie
an cien ne et médie va le 10(1038)110; zo bacz ta kże Sum ma «Deus de cu ius prin ci pio», wyd.
H. We iswe iler, w Re cher ches de Théolo gie an cien ne et médie va le 5(1933)257; Sum ma
«Prin ci pium et cau sa» (Sen ten tiae An sel mi), wyd. F. Blie met zrie der, 54. O wol nej wo li uci -
śnio nej, zo bacz ta kże tek sty przy to czo ne przez O. Lot ti na w L’éco le d’An sel me de La on, itd.
W Psy cho lo gie et mo ra le aux XII et XIII siècles, V. 201n, 259n.

108 Epi sto la 21 (ad Da ma sum), n. 40 (PL 22[1859]393).
l Zo bacz: Sum ma sen ten tia rum, II,4 (PL 171,1112 B; 176,85 A -B); oraz Glos sa Lom -

bar da do 1 Tm 6,13 (PL 192,361 A).
109 Roz dział 105 (PL 40,281; CCL 46,106).



wo li dla te go, że nie mo gą chcieć zła. O wie le bo wiem wol niej sza jest wola,
któ ra nie mo że słu żyć grze cho wi.110 I nie na le ży ob wi niać wo li, ani wo li
bra ku je, al bo nie na le ży zwać wol ną, któ rą  szczę śli wi chcą tak być, że być
nie szczę śli wi nie tyl ko nie chcą, lecz wprost chcieć nie mo gą.”

2. Nie mo gą więc do brzy anio ło wie chcieć zła, al bo chcieć być nie szczę -
śli wi; i nie ma ją te go z do bro dziej stwa na tu ry, lecz ła ski. Przed umoc nie -
niem ła ski bo wiem anio ło wie mo gli grze szyć, i za iste na wet zgrze szy li i sta li
się de mo na mi. Stąd Au gu styn w księ dze Con tra Ma xi mi num:111 „Na tu ra
stwo rzeń nie biań skich mo gła umrzeć, po nie waż mo gła zgrze szyć. Bo i anio -
ło wie zgrze szy li i sta li się de mo na mi, któ rych księ ciem jest dia beł; a któ rzy
nie zgrze szy li, zgrze szyć mo gli. I ka żde mu stwo rze niu ro zum ne mu da wa -
ne jest, by nie mo gło grze szyć, nie jest to z wła snej na tu ry, lecz z ła ski Boga.
I dla te go sam Bóg jest, któ ry nie z czy jejś ła ski, lecz z na tu ry swo jej, nie
mógł, nie mo że, i nie bę dzie mógł grze szyć.” Oto tu wska zu je się, że anio -
ło wie przed umoc nie niem mo gli grze szyć, lecz po umoc nie niu nie mo gą;
a że mo gli, mie li z wol nej wo li, któ rą ma ją z na tu ry; że zaś obec nie nie
[361] mo gą grze szyć, te go nie ma ją z na tu ry, to zna czy z wol nej wo li, lecz
z ła ski: z któ rej to ła ski jest ta kże, że ta wol na wo la już nie mo że słu żyć
grze cho wi.112

Roz dział 4m (36).

1. Że po umoc nie niu anio ło wie nie mo gą grze szyć z na tu ry jak
przed: nie że ich wol na wo la zo sta ła osła bio na, lecz umoc niona. Po
umoc nie niu więc anio ło wie nie mo gli z na tu ry grze szyć tak jak przed: nie
że ich wol na wo la zo sta ła osła bio na przez ła skę, lecz ra czej tak umocniona,
by już do bry anioł nie mógł przez nią grze szyć, co za iste nie jest z samej
wol nej wo li, lecz z ła ski Bo ga.

2. Otwie ra jak po wy ższe sło wa Hie ro ni ma ma ją być poj mo wa ne.
Co więc Hie ro nim mó wi:113 „Wszyst ko in ne, gdy ma wol ną wo lę, na obie
stro ny mo że się skła niać,” trze ba przyj mo wać zgod nie ze sta nem, w któ -
rym zo sta ło stwo rzo ne. Ta ki bo wiem stwo rzo ny zo stał i czło wiek i anioł,
że do oboj ga mógł się skła niać; lecz po tem do brzy anio ło wie tak zo sta li
umoc nie ni przez ła skę, że by nie mo gli grze szyć, a źli tak za twar dze ni 
w grze chu, że by nie mo gli żyć do brze.

3. W ten sam spo sób poj mo wać na le ży coś in ne go. Po dob nie też
nale ży poj mo wać to Izy do ra:114 „Anio ło wie z na tu ry zmien ni, nie zmien ni
są z ła ski”. Po nie waż z na tu ry na po cząt ku swe go stwo rze nia mo gli się 
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110 Zo bacz: J 8,34.
111 Księ ga II, roz dział 12, n. 2 (PL 42,768).
112 Zo bacz: J 8,34.
m Zo bacz: Sum ma sen ten tia rum, II,4 (PL 171,1112 B; 176,85 A -B), skąd po wa ga Hiero -

ni ma i Izy do ra.
113 Jak wy żej, Dys tynk cja 7, roz dział 2, n. 1.
114 Sen ten tiae, I, roz dział 10, n. 2 (PL 83,554 A).



zmie nić na do bro, czy na zło; lecz po tem przez ła skę tak od da ni zo sta li
dobru, by od tąd nie mo gli się zmie niać: sprze ci wia się bo wiem te mu ła ska,
nie natu ra.

Roz dział 5n (37).

Że źli anio ło wie nie utra ci li ży we go ro zu mie nia i ja ki mi spo so ba -
mi wie dzą. I cho ciaż źli anio ło wie zo sta li przez złość tak utwar dze ni, nie
są cał kiem po zba wie ni ży we go ro zu mie nia. Bo jak prze ka zu je Izy dor,115 tro -
ja ką [362] by stro ścią wie dzy de mo ny się od zna cza ją, mia no wi cie prze ni -
kli wo ścią na tu ry, do świad cze niem cza sów, ob ja wie niem wy ższych du chów.
– O tym mó wi ta kże Au gu styn:116 „Du chy złe mo gą po znać nie któ re praw -
dy o rze czach do cze snych: czę ścio wo przez prze ni kli wość ro zu mu; czę ścio -
wo prze bie glej si z do świad cze nia cza sów, dzię ki tak wiel kiej dłu go ści ży cia;
czę ścio wo przez świę tych anio łów, któ rzy to, cze go sa mi się do wia du ją od
Bo ga wszech mo gą ce go, ob ja wia ją im na je go roz kaz.

Roz dział 6 (38).

Że sztu ki ma gicz ne dzia ła ją mo cą i wie dzą dia bła; ta moc i wie dza
da ne mu są przez Bo ga, al bo do uwo dze nia złych, al bo do na po mi -
na nia, al bo do ćwi cze nia do brych. Ich wie dzą oraz mo cą wy ko ny wa ne
są ta kże sztu ki ma gicz ne. Im jed nak za rów no wie dza jak moc da ne zo sta ły
przez Bo ga,117 al bo dla uwo dze nia uwie dzio nych, al bo dla na po mi na nia
wier nych, al bo dla ćwi cze nia i do świad cze nia cier pli wo ści spra wie dli wych.
– Stąd Au gu styn mó wi w III księ dze De Tri ni ta te:118 „Wi dzę, co mo gło by
przyjść na sła bą myśl, dla cze go mia no wi cie te cu da dzie ją się rów nież sztu -
ka mi ma gicz ny mi: bo i ma go wie Fa ra ona uczy ni li wę że i in ne.119 Lecz to
bar dziej na le ży po dzi wiać, w ja ki spo sób moc ma gów, któ ra mo gła zro bić
wę że, gdy przy szło do ma łych owa dów, mia no wi cie ko ma rów, cał ko wi cie
za wio dła: któ rą to trze cią pla gą Egipt był chło sta ny. Tam z pew no ścią za -
wie dli ma go wie, mó wiąc:120 Pa lec to Bo ży jest. Stąd mo żna po jąć, że i sa mi
za iste prze stęp czy anio ło wie i po wietrz ne po tę gi, zrzu ce ni do tej naj głęb -
szej ciem no ści, ja ko do swe go ro dza ju wię zie nia, z miesz ka nia tej wy so kiej
czy sto ści ete rycz nej, przez któ rych sztu ki ma gicz ne mo gą, co kol wiek 
mogą, co kol wiek tyl ko z gó ry da ną mo cą dzia ła ją. Da wa na jest zaś al bo do
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n Wszyst ko z Sum ma sen ten tia rum.
115 Sen ten tiae, I, roz dział 10, n. 17 (PL 83,556 C).
116 De Ge ne si ad lit te ram, II, roz dział 17, n. 37 (PL 34,278n; CSEL 28-I,61).
117 Zo bacz: Syr 1,1: Wszel ka mą drość od Pa na Bo ga jest; Rz 13,1: Bo nie ma zwierzch -

no ści, je no od Bo ga [Ja kub Wu jek]; Bo nie ma wła dzy, któ ra nie po cho dzi ła by od Bo ga.
[Bi blia Ty niec ka].

118 Roz dział 7, n. 12 (PL 42,875; CCL 50,138n).
119 Zo bacz Wj 7-8.
120 Wj 8,19.



uwo dze nia uwie dzio nych, jak na Egip cjan i na sa mych też ma gów zo sta ła
dana: aby w działaniu tych duchów wydawali się podziwu godni, przez któ-
rych sta wa li się god ni po tę pie nia; al bo do na po mi na nia wier nych, by czegoś
ta kie go czy nić nie pra gnę li ja ko cze goś wiel kie go: dla te go też w Pi śmie
zosta ły nam ujaw nio ne, choć by dla ćwi cze nia i uka za nia cier pli wo ści spra -
wie dli wych.”

[363] Roz dział 7 (39).

Prze stęp czym anio łom two rzy wo rze czy wi dzial nych nie słu ży na
ski nie nie. I nie na le ży my śleć,121 że tym prze stęp czym anio łom słu ży na
ski nie nie to two rzy wo rze czy wi dzial nych, lecz ra czej Bo gu, przez któ re go
da wa na jest moc, o ile nie zmien ny uwa ża.”

Roz dział 8 (40). 

1. Że nie są stwór ca mi, cho ciaż przez nich ma go wie zro bi li ża by 
i in ne, lecz sam Bóg. „A za iste nie na le ży owych złych anio łów zwać stwór -
ca mi, po nie waż ma go wie przez nich zro bi li ża by i wę że: bo oni ich nie
stwo rzy li.”

2. O na sio nach wszel kich ciał, któ rych stwór cą sam ten Stwo rzy -
ciel jest. „Wszyst kich bo wiem rze czy, któ re ro dzą się cie le śnie i wi dzial -
nie, pew ne ta jem ne na sio na ukry te są w cie le snych ży wio łach te go świa ta;
Bóg im je pier wot nie nadał. Ten więc jest Stwo rzy cie lem wszyst kich rze -
czy, kto jest stwo rzy cie lem nie wi dzial nych na sion. Bo co kol wiek ro dząc się
wy cho dzi na na sze oczy, z ukry tych na sion bie rze po cząt ki przy cho dze nia
tu taj, oraz czer pie wzrost na le ży tej wiel ko ści, i ró żni ce po sta ci z pier wot -
nych, że tak po wiem, pra wi deł.

3. Jak ro dzi ce nie są na zy wa ni stwór ca mi dzie ci, ani rol ni cy plo -
nów, tak ani do brzy anio ło wie, ani źli, cho ciaż przez ich po słu gę po -
wsta ją stwo rze nia. „Jak więc ani ro dzi ców nie na zy wa my stwór ca mi lu dzi,
ani rol ni ków stwór ca mi plo nów, cho ciaż przy za sto so wa niu ich ze wnętrz -
nych czyn no ści moc Bo ża we wnętrz nie spra wia to, co ma być stwo rzo ne:
tak nie tyl ko złych, lecz i do brych anio łów nie go dzi się uwa żać za stwór -
ców. (Uwa ga: tu za kła da, że oni ma ją cia ło.) Lecz dzię ki wni kli wo ści
swe go ro zu mu i cia ła po zna li na sio na tych rze czy nam ta jem ne, i skry cie
roz sie wa ją je przez od po wied ni układ ży wio łów i tak da ją spo sob ność
powsta wa nia rze czy i przy spie sza nia wzro stu. Lecz ani do brzy te go nie
czynią, jak tyl ko na ile Bóg ka że, ani źli nie spra wie dli wie te go nie czy nią,
jak tyl ko na ile spra wie dli wie do pusz cza.”
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121 Au gu styn, De Tri ni ta te, III, roz dział 8, n. 13 (PL 42,875n; CCL 50,139nn), skąd i cały
na stęp ny roz dział zo stał za czerp nię ty.



4. Nie pra wy od sie bie ma złą wo lę, od Bo ga zaś moc bie rze spra -
wie dli wie. „Bo złość nie pra we go wo lę swą ma nie spra wie dli wą, [364]
mocy zaś nie otrzy mu je, jak tyl ko spra wie dli wie, czy to na ka rę swo ją, czy
na in nych, al bo ka rę złych, al bo chwa łę do brych.”

Roz dział 9 (41).

Tak jak uspra wie dli wie nie du szy, tak stwo rze nie rze czy dzia ła sam
Bóg, cho ciaż stwo rze nie słu ży od ze wnątrz. „Tak jak tyl ko Bóg mo że
kształ to wać du szę na szą uspra wie dli wia jąc,122 gło sić zaś Ewan ge lię ze -
wnętrz nie mo gą ta kże lu dzie, nie tyl ko do brzy po praw dzie, lecz ta kże źli
dla po zo ru:123 tak stwo rze nie rze czy wi dzial nych Bóg spra wia we wnątrz;
dzia ła nia zaś ze wnętrz ne” oraz mie sza nie czy spo sob no ści przez anio łów
tak do brych jak złych, al bo na wet lu dzi są sto so wa ne. – „Lecz to przez ludzi
tym trud niej jest sto so wa ne,124 im bar dziej bra ku je wni kli wo ści umy słów 
i spraw no ści ciał, w człon kach ziem skich i opie sza łych. Stąd ja kim kol wiek
anio łom im ła twiej jest sto so wać przy czy ny bli skie ży wio łom, tym prze dziw -
niej sze pręd ko ści za cho dzą w ich dzie łach. Lecz nie jest stwo rzy cie lem, jak
tyl ko kto za sad ni czo je kształ tu je; i nikt te go nie mo że, jak tyl ko je den Bóg
Stwo rzy ciel.” – Czym in nym jest bo wiem z naj głęb sze go i naj wy ższe go
począt ku przy czyn stwa rzać i spra wiać stwo rze nie,125 co czy ni sam Bóg
Stwo rzy ciel; czym in nym zaś w mia rę roz dzie lo nych prze zeń sił i zdol no ści
ja kąś czyn ność ze wnątrz za sto so wać, by wte dy lub wte dy, tak lub tak, wy -
szło to, co jest stwa rza ne. To wszyst ko bo wiem pier wot nie i po cząt ko wo
w pew nym splo cie ży wio łów już jest stwo rzo ne, lecz przy spo sob no ści
wycho dzi.”

Roz dział 10 (42).

1. Że źli anio ło wie wie le mo gą mo cą na tu ry, cze go nie mo gą z po -
wo du za ka zu Bo ga lub do brych anio łów, to zna czy, że im się nie do -
pusz cza. To ta kże na le ży wie dzieć, że źli anio ło wie mo gą coś przez ni kłość
na tu ry, cze go jed nak nie mo gą z po wo du za ka zu Bo ga lub do brych anio -
łów, to zna czy po nie waż czy nić to nie jest im do pusz czo ne przez Bo ga,
albo przez do brych anio łów: mo gli za iste zro bić ko ma ry, ci któ rzy zro bi li
ża by i wę że. Cze goś jed nak nie mo gą uczy nić, na wet gdy by po zwa la li wyżsi
anio ło wie, po nie waż Bóg nie do pusz cza.

[365] 2. Dla cze go nie mo gli wy two rzyć ko ma rów ci, któ rzy zro bi -
li ża by i wę że. Dla te go Au gu styn mó wi w III księ dze o Trój cy:126 „Z nie wy -
mow nej mo cy Bo żej dzie je się, że co mo gli by źli anio ło wie, gdy by im

359Dystynkcja 7

122 Au gu styn, De Tri ni ta te, III, roz dział 8, n. 14 (PL 42,876; CCL 50,141).
123 Zo bacz Flp 1,18: By le by Chry stus był opo wia da ny, czy dla po zo ru, czy po praw dzie.
124 Au gu styn, jak wy żej, roz dział 9, nn. 17-18 (PL 42,878; CCL 50,144n).
125 Au gu styn, ta mże, n. 16 (PL 42,877n; CCL 50,143).



do pusz czo no, dla te go nie mo gą, po nie waż im się nie do pusz cza. Nie ma
bowiem innego uzasadnienia, dlaczego nie mogli zrobić komarów ci, którzy
zro bi li ża by i wę że, jak tyl ko, że więk sza by ła wła dza Bo ga za ka zują ce go
przez Du cha Świę te go; co też ma go wie wy zna li mó wiąc:127 Pa lec to Bo ży
jest. Trud no zaś, a na wet nie mo żli we jest dla czło wie ka zba dać, co mo gą
zro bić z na tu ry, a nie mo gą z po wo du za ka zu, a cze go nie mo gą przez stan
swej na tu ry. (Oka zu je przez po do bień stwo). Wie my, że czło wiek mo że
cho dzić, a nie mógł by te go, gdy by mu nie do pusz czo no; la tać zaś nie może,
na wet gdy by mu do pusz czo no. Tak i ci anio ło wie, mo gą nie któ re rze czy
ro bić, je śli im z na ka zu Bo że go przez po tę żniej szych anio łów zo stanie do -
pusz czo ne; pew nych zaś rze czy nie mo gą, na wet je że li oni im do pusz czą,
po nie waż nie do pusz cza ten, od ko go ma ją ta ki ro dzaj na tu ry; kto ta kże
przez anio łów swo ich za zwy czaj nie do pusz cza te go, cze go udzie lił, że by
mo gli.

DYS TYNK CJA VIII

Roz dział 1o (43)

1. Czy wszy scy anio ło wie są cie le śni: co nie któ rym wy da wa ło się;
Au gu styn wy da je się zga dzać z ni mi, mó wiąc, że wszy scy anio ło wie
przed upad kiem mie li cia ła ni kłe i du cho we, lecz w upad ku cia ła
złych zmie ni ły się na gor sze, by mo gli w nich cier pieć. Wśród uczo -
nych zwy kło się py tać, czy wszy scy anio ło wie, mia no wi cie do brzy i źli, są
cie le śni, to zna czy ma ją złą czo ne ze so bą cia ła. – Nie któ rzy to my ślą,128 opie -
ra jąc się na sło wach [366] Au gu sty na,129 któ ry zda je się mó wić, że wszy scy
anio ło wie przed umoc nie niem lub upad kiem mie li cia ła po wietrz ne, ufor -
mo wa ne z czyst szej i wy ższej war stwy po wie trza, zdol ne do dzia ła nia, a nie
do cier pie nia. I anio łom do brym, któ rzy wy trwa li, ta kie cia ła zo sta ły za cho -
wa ne, by mo gli w nich dzia łać, a nie cier pieć; są one ta kiej ni kło ści, że przez
śmier tel nych nie mo gą być wi dzia ne, chy ba że przy odzia ne ja kąś grub szą
po sta cią, przy jąw szy któ rą są wi dzia ne, a zło żyw szy wi dzia ne być prze sta ją.
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126 Roz dział 9, n. 18 (PL 42,878n; CCL 50,145).
127 Wj 8,19.
o Zo bacz: P. Glo rieux [wyd.], Au to ur de la spi ri tu alité des an ges. Do ssier scrip tu ra ire

et pa tri sti que, To ur nai 1959. – Źró dłem te go roz dzia łu jest Glos sa or di na ria do Rdz 1,20,
jak wy star cza ją co po da ne jest w in nych przy pi sach.

128 Wśród nich: Ful gen cjusz, De Tri ni ta te, roz dział 9 (PL 65,505 A; CCL 91A,642); Rup -
pert von Deutz, De Tri ni ta te et ope ri bus eius: In Ge ne sim, I, roz dział 11 (PL 167,208 C,
209 A), oraz De vic to ria Ver bi Dei, I, roz dział 28 (PL 169,1242 A), prze mil cza jąc wsza kże
imię Au gu sty na. Zo bacz ta kże: Ber nard, De con si de ra tio ne, V, roz dział 4, n. 7 (PL 182,791
B -C; wy da nie Rzym skie, 3[1963]471n); Ser mo nes in Can ti ca can ti co rum, ka za nie 5, nn. 2-7
(PL 183,799nn; wy da nie Rzym skie 1[1957]22nn).

129 Przy to czo nych ni żej.



Anio łom zaś złym w upad ku cia ła zmie nio ne zo sta ły na gor szą ja kość
gęstsze go po wie trza. Jak bo wiem z god niej sze go miej sca na ni ższe miej -
sce, to jest w ciem ne po wie trze zo sta li zrzu ce ni, tak owe cia ła ni kłe prze -
mie nio ne zo sta ły w cia ła gor sze i gęst sze, w któ rych mo gli by cier pieć od
wy ższe go ży wio łu, to jest od ognia. 

2. I to wy da wał się my śleć Au gu styn, Su per Ge ne sim tak mó wiąc:130

„Demo ny zwa ne są po wietrz ny mi zwie rzę ta mi, po nie waż ży ją na tu rą ciał
po wietrz nych; i nie ule ga ją roz kła do wi przez śmierć, gdyż prze wa ża w nich
ży wioł zdol niej szy do dzia ła nia niż do cier pie nia. Do cier pie nia bo wiem
da ją zdol ność wo da i zie mia, do dzia ła nia po wie trze i ogień. Anio ło wie zaś
prze stęp cy, z księ ciem swo im, (te raz dia błem, wte dy ar cha nio łem), nie
dziw że po grze chu zo sta li strą ce ni w tę ciem ność. A i to nie jest dziw ne,
je że li ob ró ce ni są za ka rę w po wietrz ną ja kość, w któ rej mo gli by cier pieć
od ognia. Do pusz czo no im jed nak dzie rżyć ciem no ści po wie trza, któ re jest
im jak by wię zie niem, aż do cza su są du.” Ty mi oto sło wy Au gu styn zda je się
prze ka zy wać to, co nie któ rzy my ślą o cia łach anio łów.

3. Nie któ rym wy da je się, że Au gu styn po wie dział to nie my śląc tak,
lecz przed kła da jąc po gląd. Jed nak in ni do da ją, że on to po wie dział nie
my śląc tak, lecz przed sta wia jąc po gląd in nych.131 Chcą to osą dzić z je go
słów, w któ rych mó wi: „De mo ny zwa ne są zwie rzę ta mi po wietrz ny mi, nie
mó wi [367] są;132 tak bo wiem nie któ rzy mó wi li.133 O za miesz ki wa niu zaś
ciem ne go po wie trza, w któ re strą ce ni zo sta li, mó wią, iż prze ka zał nie przy -
pusz cza jąc lecz stwier dza jąc praw dę rze czy, co wy ka zu je ró żni ca je go
mowy. Mó wią ta kże, iż wie lu ka to lic kich pi sa rzy w tym się spo tka ło i te go
zgod nie na ucza ło, że anio ło wie są bez cie le śni i nie ma ją złą czo nych ze sobą
ciał; Cza sem zaś przyj mu ją cia ła, przez Bo ga przy go to wa ne, do speł nie nia
po słu gi im przez Bo ga na ło żo nej, a po speł nie niu je zdej mu ją. W tych cia -
łach uka za li się lu dziom i mó wi li. A mia no wi cie cza sem mó wi li w osobie
Bo ga, bez wy ró żnie nia ja kiejś oso by, cza sem w oso bie Oj ca, al bo Sy na, albo
Du cha Świę te go.
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130 Sło wa Glos sa or di na ria do Rdz 1,20: „De mo ny zwa ne są zwie rzę ta mi po wietrz nymi”
itd. (u Mi ko ła ja z Li ry I,27b; v 9b), któ ra jest źró dłem te go nu me ru; z Au gu sty na, De Ge nesi
ad lit te ram, III, roz dział 10, nn. 14-15: „Dla te go cho ciaż de mo ny są po wietrz ny mi zwie rzę -
ta mi” itd. (PL 34,284n; CSEL 28-I,72nn).

131 O zda niu Au gu sty na zo bacz De di ver sis qu aestio ni bus 83, za gad nie nie 47 (PL 40,31);
De ci vi ta te Dei, VIII, roz dział 15, oraz XXI, roz dział 10 (PL 41,239n, 724n; CSEL 40-I,428nn,
oraz 40-II,537n; CCL 47,232n, oraz 48,775n); Epi sto la 9 (ad Ne bri dium), n. 3 (PL 33,72;
CSEL 34-I,20n); Con tra Aca de mi cos, I, roz dział 7, n. 20 (PL 32,916; CSEL 63,18); Ser mo
277, roz dział 9 (PL 38,1262); Re trac ta tio nes, I, roz dział 26 (PL 32,626; CSEL 36,121).

132 Wbrew te mu w ory gi na le czy ta się: są, jak wy ni ka z po wy ższe go przy pi su do Dys tynk -
cji 8, roz dzia łu 1, n. 2.

133 Mia no wi cie Apu le jusz, De Deo So cra tis (wyd. P. Tho mas, Lipsk 3(1908)21); o któ -
rym Au gu styn, De ci vi ta te Dei, VIII, roz dzia ły 15-16 (PL 41,239nn; CSEL 40-I,379-382; CCL
47,232nn).



Roz dział 2 (44).

1. Że Bóg uka zy wał się w tych daw nych po sta ciach cie le snych. I nie
na le ży wąt pić, że Bóg w cie le snych po sta ciach uka zy wał się lu dziom, jak
Au gu styn wy ka zu je w II księ dze De Tri ni ta te,134 przy ta cza jąc ró żne świa -
dec twa Pi sma Świę te go, z któ rych do wo dzi, że Bóg w cie le snych po sta ciach
uka zy wał się lu dziom; i cza sem mó wił do nich w oso bie Bo ga bez ró żni cy,
cza sem z roz ró żnie niem osób.

2. O za wi łym za gad nie niu któ re przed kła da Au gu styn, py ta jąc czy
do uka za nia tych cie le snych zja wień ufor mo wa ne zo sta ło no we stwo -
rze nie, czy anio ło wie, któ rzy przed tem by li po sła ni; a je że li oni zo -
sta li po sła ni, to czy za cho wu jąc ja kość swe go du cho we go cia ła
przy ję li pew ną cie le sną po stać z tę ższe go two rzy wa, czy swo je wła -
sne cia ło prze mie ni li w po stać od po wia da ją cą ich dzia ła niu. Lecz
gdzie twier dzi, iż Bóg uka zy wał się lu dziom w cie le snych wy obra że niach,
przed kła da za wi łe za gad nie nie, któ re go nie roz strzy ga, py ta jąc: „czy w tych
cie le snych zja wie niach ja kieś stwo rze nie do te go tyl ko dzie ła jest stwa rzane,
w któ rym Bóg uka zał by się lu dziom; czy anio ło wie, któ rzy by li przed tem,
tak są po sy ła ni, by po zo sta jąc w swych du cho wych cia łach, przyj mo wa li 
z tę ższe go two rzy wa ni ższych ży wio łów ja kąś po stać cie le sną, któ rą przy -
sto so wa ną jak by ja kąś sza tę [368] zmie nia li w ja kieś po sta cie cie le sne, i to
praw dzi we; czy wła sne swo je cia ło ob ra ca ją w po sta cie sto sow ne do swych
czyn no ści, mo cą od Bo ga so bie da ną.”

3. Tak bo wiem mó wi Au gu styn w III księ dze De Tri ni ta te:135 Py tać na leży,
„w tych daw nych po sta ciach i wi dze niach cie le snych”, „czy do te go tyl ko
dzie ła ufor mo wa ne zo sta ło stwo rze nie, w któ rym Bóg, jak wów czas osą -
dził, że by ło trze ba, ludz kie mu uka zy wał się wzro ko wi; czy anio ło wie, któ -
rzy już by li, tak by li po sy ła ni, że mó wi li w oso bie Bo ga, przyj mu jąc cie le sną
po stać z cie le sne go stwo rze nia na uży tek swej po słu gi; al bo sa mo swo je
cia ło, któ re mu nie są pod da ne, lecz któ rym ja ko pod da nym rzą dzą, zmie -
nia jąc i ob ra ca jąc w po sta ci ja kie by chcie li, do sto so wa ne i na da ją ce się do
swych czyn no ści, zgod nie z przy dzie lo ną so bie przez Stwo rzy cie la mo cą.”

4. Przy zna je, że anio ło wie są po sy ła ni, lecz resz ty roz wi kłać nie
umie. „Lecz wy zna ję, że wy kra cza po za si ły me go za się gu, czy anio ło wie, 
z po zo sta wie niem swej du cho wej i cie le snej ja ko ści, dzia ła jąc przez nią bar -
dziej skry cie, przyj mu ją z ni ższych i tę ższych ży wio łów, co przy mie rza jąc
so bie jak by ja kąś sza tę zmie nia ją i ob ra ca ją w ja kie kol wiek cie le sne po sta -
cie, i to praw dzi we, jak praw dzi wa wo da w praw dzi we wi no prze mie nio na
zo sta ła przez Pa na;136 czy te swo je wła sne cia ła prze mie nia ją w to, co chcą,
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134 Roz dział 7-18 (PL 42,853nn; CCL 50,96-126); zo bacz ta kże Księ gę III, roz dział 11, n. 26
(PL 42,886; CCL 50,157n).

135 Wpro wa dze nie, nn. 3-4 (PL 42,870; CCL 50,130).
136 Zo bacz J 2,9.



do sto so wa ne do te go, co czy nią. Co z te go jest, po nie waż je stem czło wie -
kiem, żad nym do świad cze niem po jąć nie mo gę, jak anio ło wie to ro bią.”

5. Zau waż, czy tel ni ku, po nie waż nie roz strzy ga po sta wio ne go za gad nie -
nia, lecz po zo sta wia nie roz trzą śnię te, czy anio ło wie, któ rzy by li po sy ła ni,
za cho wu jąc swo je wła sne du cho we cia ła, przy oble ka ją się ja kąś tę ższą
posta cią, w któ rej mo gli by być wi dzia ni, czy to sa mo cia ło zmie nia ją i prze -
kształ ca ją w ja ką kol wiek chcie li by po stać, w któ rej mo gli by być wi dzia ni.
W tych sło wach Au gu styn zda je się po twier dzać,137 że anio ło wie są cie le śni
i ma ją wła sne du cho we cia ła.

Roz dział 3 (45).

Że Bóg w po sta ci, w któ rej jest Bo giem, ni gdy śmier tel nym się nie
uka zał. Zresz tą po zo sta wia jąc tam to ja ko zbyt głę bo kie oraz ciem ne, to
[369] nie wąt pli wie utrzy muj my, że Bóg w po sta ci swej isto ty ni gdy śmier -
tel nym się nie uka zał, jak słu dze swe mu Mo jże szo wi mó wi:138 Nie mo że
czło wiek uj rzeć mnie i żyw po zo stać. A w Ewan ge lii Ja na czy ta się:139 Bo ga
nikt ni gdy nie wi dział. „Nic bo wiem nie jest wi dzial ne,140 co nie by ło by
zmien ne.” Stąd „sub stan cja czy li isto ta Bo ga, po nie waż w ża den spo sób nie
jest zmien na, żad nym spo so bem nie mo że sa ma przez się być wi dzial na.
Dla te go wszyst ko, co Oj co wie zo ba czy li, gdy Bóg im się ob ja wiał, oczy wi -
ste jest, iż zro bio ne zo sta ło przez stwo rze nie. Cho ciaż ukry te jest przed
nami ja kim spo so bem Bóg uczy nił to za po słu gą anio łów, mó wi my jed nak,
że zro bio ne zo sta ło przez anio łów.” „Ośmie lam się prze to sta now czo
mówić, że ani Bóg Oj ciec, ani je go Sło wo, ani je go Duch, któ ry to jest jeden
Bóg, przez to, że jest, oraz czym jest, w ża den spo sób nie jest zmien ny, 
a dzię ki te mu tym mniej wi dzial ny.

Roz dział 4 (46).

1. Czy de mo ny wcho dzą sub stan cjal nie w cia ła lu dzi i za pa da ją 
w du sze lu dzi. To rów nież wy da je się god ne roz wa że nia, czy de mo ny, 
albo bę dą ce cie le sne al bo bez cie le sne, sub stan cjal nie wcho dzą w cia ła ludzi
i za pa da ją w ich du sze; czy dla te go mó wi się, że wcho dzą, po nie waż wywie -
ra ją tam skut ki swej zło ści, z do pu stu Bo ga uci ska jąc i drę cząc je, lub po -
cią ga jąc do grze chu we dług swej wo li. – Że wcho dzą w lu dzi i wy pę dze ni
z nich wy cho dzą, Ewan ge lia wy raź nie świad czy,141 wspo mi na jąc de mo ny,
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137 Zo bacz wy żej przy to czo ne uryw ki, Dys tynk cja 8, roz dział 1, n. 3, przy pis naj pierwszy;
zwłasz cza De ci vi ta te Dei, XXI, roz dział 10 (PL 41,724n; CSEL 40-II,537n; CCL 48,775n).

138 Wj 33,20.
139 J 1,18.
140 Au gu styn, De Tri ni ta te, III, roz dzia ły 10-11, n. 21-22 (PL 42,881n; CCL 50,150n).
141 Zo bacz: Mt 8,16; Mk 1,23-26; Łk 4,41 itd.



któ re we szły w nie któ rych i przez Chry stu sa zo sta ły wy rzu co ne; lecz czy
we dług sub stan cji we szły, czy dla złe go skut ku mó wi się, że we szły, nie jest
tak bar dzo przej rzy ste,

2. Że de mo ny nie za pa da ją sub stan cjal nie w du sze lu dzi, lecz mówi
się, iż wcho dzą ze wzglę du na zły sku tek. O tym rów nież mó wi Ge na -
diusz w De fi ni tio nes ec c le sia sti co rum do gma tum:142 „Nie wie rzy my, iż
demo ny przez si łę (dzia ła nie) sub stan cjal nie za pa da ją w du szę, lecz wią żą
się przez przy łą cze nie i przy mus. Za paść zaś w du szę mo żli we jest tyl ko
temu, kto stwo rzył, któ ry ist nie jąc bez cie le sny z na tu ry, po jem ny jest
swoich stwo rzeń.” Oto tu zda je się oznaj miać, że de mo ny nie za pa da ją 
i nie wcho dzą sub stan cjal nie w ser ca lu dzi.

[370] 3.p Be da rów nież o tym uryw ku Dzie jów Apo stol skich,143 gdzie
Piotr mó wi Ana nia szo wi: Dla cze go sku sił al bo na peł nił Sza tan ser ce twoje,
rze cze: „Trze ba za zna czyć, że du cha ludz kie go we dług sub stan cji nic nie
mo że na peł nić, jak tyl ko stwór cza Trój ca; po nie waż tyl ko we dług dzia ła -
nia i pod nie ty wo li du sza na peł nia na jest z te go, co stwo rzo ne. Sza tan zaś
na peł nia ser ce czy jeś, nie wcho dząc mia no wi cie do nie go i do je go ro zumu,
ani nie wcho dząc w wej ście ser ca: moc ta bo wiem sa me go Bo ga jest; lecz
chy trym i  pod stęp nym oma mie niem po cią ga jąc du szę do uko cha nia złości
przez my śli i po bud ki wad, któ rych jest pe łen. Na peł nił więc Sza tan ser ce
Ana nia sza nie wcho dząc, lecz wsz cze pia jąc jad swej zło ści.” – Te nże:144

„Duch nie czy sty, pło mie niem cnót wy gna ny z serc wier nych, na uczy cie lom
praw dy jad prze śla do wa nia wle wa.”

4. Ty mi po wa ga mi wy ka zu je się, że de mo ny nie wcho dzą sub stan cjal nie
w ser ca lu dzi, lecz dla skut ku zło ści: z któ rych mó wi się, że są wy pę dza ni,
gdy szko dzić im się nie po zwa la.

DYS TYNK CJA IX

Roz dział 1r (47).

O ró żni cy chó rów i ile jest. Po po wy ższym po zo sta je do wie dzieć się,
co Pi smo Świę te prze ka zu je o chó rach anio łów; któ re na ró żnych miej -
scach145 gło si, że dzie więć jest chó rów aniel skich, mia no wi cie: Anio ło wie,
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142 Roz dział 83 (PL 58,999 B; roz dział 50 w PL 42,1221).
p Po wa gi Be dy z Glos sa or di na ria do Dz 5,3 oraz 28,3 (u Mi ko ła ja z Li ry, VI,172c, 207c).
143 Na Dz 5,3: „Cze mu sku sił... W in nym prze kła dzie: ...dla cze go Sza tan na peł nił ser ce

two je? Gdzie na le ży za zna czyć... wsz cze pia jąc jad” (PL 92,954 D); z Dy dy ma, De Spi ri tu
Sancto, n. 60 (PG 39,1082 D – 1083 B; wśród dzieł Hie ro ni ma, PL 23[1845]151 A -B).

144 Na Dz 28,3 (PL 92,993 B).
r Spo rzą dzo ny z Sum ma sen ten tia rum, II,5 (PL 171,1112 D; 176,85 C -D), oraz Hu gona,

De sa cra men tis, I,5,30 (PL 176,260 C), a ta kże z Glos sa Lom bar da na 2 Kor 12,4 (PL 192,82 D).
145 Zo bacz: Iz 6,6 i 37,16; Ps 17,11 i 79,2; Dn 3,55 i 10,21; Tb 3,25; Ef 1,21; Kol 1,16.



Ar cha nio ło wie, Pań stwa, Mo ce, Księ stwa, Zwierzch no ści, Tro ny, Che ru bini,
Se ra fi ni. – I znaj du je się, że w tych chó rach są trzy trój ki, a [371] w ka żdej
trzy chó ry, by wska zać wy ci śnię te w nich po do bień stwo do Trój cy. Stąd
Dio ni zy prze ka zu je,146 że są trzy chó ry anio łów, umiesz cza jąc w ka żdym 
po trzy. Są bo wiem trzy wy ższe, trzy ni ższe, trzy śred nie; wy ższe: Se ra fi ni,
Che ru bi ni, Tro ny; śred nie: Zwierzch no ści, Pań stwa, Mo ce; ni ższe: Księ stwa,
Ar cha nio ło wie, Anio ło wie.

Roz dział 2s (48).

1. Co zwie się chó rem i ja ka jest pod sta wa imie nia ka żde go. Tu na-
le ży roz wa żyć co zwie się chó rem; a po tem,147 czy od sa me go stwo rze nia
by ła ró żni ca tych chó rów.

2. Chó rem anio łów zwie się wie lość du chów nie biań skich, któ rzy do
siebie w ja kimś da rze ła ski są po dob ni, jak i zga dza ją się w za so bie da nych
na tu ral nych. 

Jak na przy kład Se ra fi na mi zwą się ci, któ rzy przed in ny mi pło ną mi ło -
ścią: se ra fin tłu ma czy się pło ną cy lub za pa la ją cy;148

Che ru bi na mi, któ rzy przed in ny mi wy bi ja ją się wie dzą; che ru bin bo -
wiem tłu ma czy się peł nia wie dzy;149

Tro nem zwie się krze sło; Tro na mi zaś na zy wa ni są ci, jak mó wi świę ty
Grze gorz,150 któ rzy peł ni są ła ski Bó stwa, by na nich za sia dał Bóg i przez
nich roz strzy gał są dy oraz oznaj miał. 

Zwierzch no ścia mi zwa ni są ci, któ rzy prze kra cza ją Pań stwa i Mo ce. 
Pań stwa mi na zy wa ni są ci, któ rzy pod da nym so bie wy zna cza ją co jest

do zro bie nia, i prze wo dzą im w wy peł nia niu ta jem nic Bo żych. 
Mo ca mi zwa ni są ci, któ rzy moc niej od in nych w swo im chó rze otrzy -

ma li to, by prze ciw ne mo ce im pod da ne, ich mo cą by ły kieł zna ne, by nie
mo gły lu dzi ku sić tak bar dzo, jak bar dzo by chcia ły.

Księ stwa mi na zy wa ni są ci, przez któ rych czę sto dzie ją się zna ki i cu da;
Ar cha nio ła mi, któ rzy zwia stu ją to co więk sze,
Anio ła mi, któ rzy mniej sze.
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146 De ca ele sti hie rar chia, roz dział 6, § 2 (PG 3,199 D – 202 A; PL 122, 1049 C – 1050 A;
Dio ny sia ca II, So le smis 1950,830nn).

s Ca ły z Sum ma sen ten tia rum, II,5 (PL 171,1113 A -B; 176,85 D – 86 A). Zo bacz ta kże
sa me go Lom bar da: Glos sa do Ps 79,2 (PL 191,759 B), co do wy ja śnie nia Che ru bi nów.

147 Zo bacz ni żej: Dys tynk cja 9, roz dział 4.
148 Hie ro nim: Li ber in ter pre ta tio nis he bra ico rum no mi num: ”Se ra fi ni, pło ną cy, al bo

za pa la ją cy” (PL 23[1845]830; CCL 72,121 n).
149 Hie ro nim, ta mże (PL 23,787 i 813; CCL 72,74 i 103); Glos sa or di na ria do Ps 79,2:

Któ ry sie dzisz na Che ru bi nach: „W peł ni wie dzy” (u Mi ko ła ja z Li ry, III,204 rec to).
150 In Evan ge lia, ho mi lia 34, n. 10 (PL 76,1251 C – 1252 B), skąd po śred nio po cho dzą

nie mal wszyst kie wy po wie dzi te go roz dzia łu.



[372] Roz dział 3 (49).

1.t Że te imio na nie dla sie bie, lecz dla nas zo sta ły im da ne, wzię -
te z da rów ła ski, któ rych nie ma ją jed nost ko wo, lecz wy bit nie, a na -
zy wa ne są od naj wa żniej szych. Imio na te da ne im zo sta ły nie dla sie bie,
lecz dla nas. Oni bo wiem so bie zna ni są dzię ki kon tem pla cji, nam zna ni
sta ją się przez na zwa nie. A po szcze gól ne chó ry na zy wa ne są od da rów łask,
któ re nie jed nost ko wo, lecz wy bit nie da ne są w uczest nic twie. W owej bo -
wiem nie biań skiej oj czyź nie, gdzie jest peł nia do bra, cho ciaż coś da ne jest
wy bit niej, nic jed nak nie jest po sia da ne jed nost ko wo. Wszyst ko bo wiem
we wszyst kich jest, wpraw dzie nie rów no, po nie waż jed ni od dru gich po -
sia da ją wznio ślej to, co jed nak ma ją wszy scy. A sko ro wszyst kie da ry ła ski
wy ższe chó ry otrzy ma ły wznio ślej i do sko na lej, jed nak od naj wa żniej szych
do sta ły mia na, po zo sta wia jąc resz tę do na zy wa nia ni ższym chó rom. Jak Se -
ra fi ni, któ ry to chór uwa ża ny jest za naj wy bit niej szy, za rów no umi ło wa nie
jak i po zna nie Bo sko ści oraz in ne da ry cnót wznio ślej od wszyst kich in nych
otrzy mał; a jed nak od wy bit niej sze go da ru, to jest od mi ło ści wziął imię
naj wy ższy ten chór: więk szym bo wiem da rem jest mi łość niż zna jo mość.151

Rów nież wię cej jest wie dzieć, niż są dzić: wie dza bo wiem kształ tu je sąd;
dla te go dru gi chór od dru gie go da ru, to jest po zna nia praw dy zo stał nazwany,
mia no wi cie Che ru bi ni. Tak na le ży poj mo wać i o in nych.

2.u Wy bit ność chó rów przy zna wa na więc jest we dług wy bit no ści da rów;
a jed nak, jak mó wi Grze gorz,152 da ry te są wspól ne wszyst kim. Wszyst kie
bo wiem pa ła ją mi ło ścią i peł ne są wie dzy; tak i o in nych. Lecz wy ższe, jak
już po wie dzia no, wy bit niej od in nych otrzy ma ły te, od któ rych też się nazy -
wa ją. Dla te go Grze gorz:153 „W tym naj wy ższym mie ście ka żdy chór oznaczany
jest mia nem tej rze czy, któ rą peł niej otrzy mał w da rze.”

3. Za gad nie nie wy ni ka ją ce ze słów Grze go rza. Lecz po wsta je tu takie
py ta nie: Gdy ka żdy chór na zy wa ny jest od te go da ru, któ ry peł niej po siada,
wte dy Che - [373] ru bi ni prze wy ższa ją wszyst kich w wie dzy, po nie waż od
wie dzy się na zy wa ją. Lecz kto bar dziej mi łu je, wię cej po zna je: ty le bo wiem,
jak prze ka zu je po wa ga,154 tam ka żdy po zna je, ile mi łu je; prze to Se ra fi ni nie
tyl ko w mi ło ści, lecz ta kże w wie dzy prze wy ższa ją. 
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t Nie mal ca ły z Hu go na, De sa cra men tis, I,5,32 (PL 176,261 D – 262 A); tro chę pod
ko niec z Sum ma sen ten tia rum, II,5 (PL 171,1113 B -D; 176,86 A -C).

151 Zo bacz: 1 Kor 8,1; oraz 13,8-13.
u Nu me ry 2-4: Prócz pew nych do dat ków, wszyst ko z Sum ma sen ten tia rum, II,5 (PL

171,1113 B -D; 176,86 A -0C).
152 In Evan ge lia, ho mi lia 34, n. 14 (PL 76,1255 B -C).
153 Ta mże.
154 Oto sło wa źró dła, mia no wi cie Sum ma sen ten tia rum, II,5: „Lecz kto bar dziej mi łu je,

wię cej po zna je (ty le bo wiem Bóg jest po zna wa ny, ile jest mi ło wa ny); lecz Se ra fi ni nie tyl ko
w mi ło ści, lecz ta kże w wie dzy prze wy ższa ją” (PL 171,1113 C; 176,86 B); sło wa te, (w nawia -
sach), wy da ją się po wa gą, do któ rej Mistrz się od wo łu je; nie ma ich w ho mi lii Grze go rza
już przy to czo nej.



4. Wy kład tej po wa gi. Dla te go po wy ższą po wa gę wy da je się, że tak trze -
ba po jąć,155 by po rów na nie nie od no si ło się do wszyst kich chó rów, lecz do
nie któ rych, mia no wi cie ni ższych. Ten bo wiem chór otrzy mał w da rze wiedzę
nie peł niej od Se ra fi nów, lecz peł niej od in nych chó rów, któ re są ni ższe; i nie
na zy wa się ka żdy chór od wszel kiej rze czy, któ rą peł niej od in nych otrzy -
mał, lecz od ja kiejś z rze czy któ re otrzy mał.

5. In ne od gra ni cze nie te go sa me go. Al bo mo żna po rów na nie od nieść
nie do sa mych chó rów, lecz do in nych da rów; i nie do wszyst kich in nych
da rów, lecz do nie któ rych. Jak bo wiem lu dzie, cho ciaż ma ją wie le da rów,
nie któ re wy bit niej od in nych po sia da ją, tak mo że i anio ło wie ja ki miś da ra -
mi bar dziej się od zna cza ją, a ja ki miś in ny mi mniej.

Roz dział 4 (50).

1.v Czy chó ry by ły tak wy dzie lo ne od po cząt ku stwo rze nia. Te raz
już po zo sta je zba dać, czy te chó ry od po cząt ku stwo rze nia by ły tak wy dzie -
lo ne. – Że by ły tak wy dzie lo ne od po cząt ku swe go stwo rze nia, wy da je się
oznaj mio ne świa dec twem po wa gi,156 któ ra prze ka zu je, że z po szcze gól nych
chó rów ja cyś upa dli. Z naj wy ższe go bo wiem chó ru był ów Lu cy fer, od któ -
re go ża den god niej szy nie zo stał stwo rzo ny.157 Ta kże Apo stoł wy mie nia:158

Pań stwa i Mo ce tych ciem no ści, wy ka zu jąc, że z tych chó rów spa dli ci, którzy
cho ciaż po słu gę swą wy ko nu ją w zło ściach, jed nak nie zo sta li cał kiem po -
zba wie ni nazw swo ich chó rów.

[374] 2. Lecz nie wy da je się, by to mo gło się ostać. Wte dy bo wiem nie
pa ła li mi ło ścią, nie od zna cza li się wie dzą, ani Bóg na nich nie za sia dał:
gdyby bo wiem to mie li, nie upa dli by; a więc wte dy nie by ło Se ra fi nów, albo
Che ru bi nów, al bo Tro nów.

3.w Że przed upad kiem nie by ło tych chó rów, po nie waż przed tem
nie mie li da rów ła ski, któ re po upad ku jed nych, dru gim zo sta ły do -
da ne. Na to mó wi my, że przed upad kiem nie któ rych nie by ło tych chó rów,
po nie waż jesz cze nie mie li da rów, w któ rych uczest ni cze niu scho dzą się;
lecz gdy jed ni upa dli, dru gim zo sta ły do da ne; a tym, któ rzy upa dli, zo sta -
ły by do da ne te sa me da ry, gdy by się osta li. A prze to Pi smo mó wi, że z po -
szczególnych chórów jacyś upadli, nie ponieważ byli w chórach i potem upadli,
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155 Mia no wi cie Grze go rza, jak wy żej: Dys tynk cja IX, roz dział 3, n. 2, ko niec.
v Nu me ry 1-2: Czę ścio wo z Sum ma sen ten tia rum, II,5 (PL 171,1113 D; 176,86 C -D).
156 Mia no wi cie po wa gach Pi sma Świę te go tu i wy żej przy to czo nych, Dys tynk cja 6, rozdział 1.
157 Zo bacz: Ez 28,12-19; Grze gorz, In Evan ge lia, ho mi lia 34, n. 7 (PL 76,1250 B). Spojrzyj

wy żej: Dys tynk cja 6, roz dział 1, n. 2.
158 Ef 6,12.
w Wy da je się, że pierw sza część jest po glą dem Mi strza, dru ga zaś („Jed ni...”) wzię ta jest

z Sum ma sen ten tia rum, II,5 (PL 171,1114 A; 176,86 D); po wa ga zaś Au gu sty na znaj du je
się w Glos sa Mi strza do Psal mu 146,5 (PL 191,1276 A), a ta kże i ra czej w Glos sa or di na ria,
do Rdz 2,2 (u Mi ko ła ja z Li ry I,34 b; v 13c).



lecz po nie waż gdy by się osta li, nie któ rzy z nich by li by w po szcze gól nych
chó rach, któ rzy i w ni kło ści na tu ry i w prze zro czy sto ści po sta ci, ró żne mieli
stop nie, jak ci, któ rzy się osta li. – Jed ni bo wiem, jak wy żej powie dzie li -
śmy,159 zo sta li stwo rze ni wy żsi, in ni ni żsi; wy żsi, któ rzy z na tu ry bar dziej
ni kli a mą dro ścią bar dziej prze zro czy ści; ni żsi, któ rzy z na tu ry mniej ni kli
a po jęt no ścią mniej prze zro czy ści uczy nie ni zo sta li. Te zaś nie po dziel nych
nie wi dzial ne ró żni ce tyl ko ten mógł zwa żyć, któ ry wszyst ko pod mia rą 
i licz bą i wa gą urzą dził.160 (Au gu styn, Su per Ge ne sim:)161 „to zna czy 
w so bie sa mym, któ ry jest: mia rą – wy zna cza jąc spo sób ka żdej rze czy, i licz -
bą – da jąc po stać ka żdej rze czy, i wa gą – po cią ga jąc ka żdą rzecz do rów no -
wa gi; to zna czy okre śla ją cym, for mu ją cym i po rząd ku ją cym wszyst ko.

Roz dział 5 (51).

1.x Czy wszy scy anio ło wie te go sa me go chó ru są rów ni. Prócz te go
roz wa żyć na le ży, czy wszy scy anio ło wie te go sa me go chó ru są rów ni. – Że tak
jest, spodo ba ło się nie któ rym; lecz to nie jest praw do po dob ne ani god ne
twier dze nia, po nie waż Lu cy fer, któ ry był z ko le gium wy ższych, był od takich
na wet god niej szy, któ rzy wy bit niej si od in nych zo sta li stwo rze ni. Z te go
wnio sku je się, że gdy by ostał się, był by w wy ższym chó rze, i od in nych tego
sa me go chó ru był by god niej szy.

[375] 2. Przez podobieństwo wykazuje, że nie wszyscy z tego same-
go chó ru są rów ni. Jak bo wiem je den jest po rzą dek Apo sto łów, a dru gi
Mę czen ni ków, a jed nak wśród Apo sto łów jed ni są god niej si od dru gich,
po dob nie i wśród Mę czen ni ków jed ni są od dru gich wy żsi: tak słusz nie się
wie rzy, że jest i w chó rach anio łów.

Roz dział 6y (52).

1. Ja kim spo so bem Pi smo Świę te mó wi, że chór dzie sią ty wy peł -
nia się ludź mi, sko ro jest tyl ko dzie więć chó rów. Trze ba też za zna czyć,
że czyta się,162 iż dziesiąty chór z ludzi ma być odnowiony. Lecz ponieważ nie
ma, jak tylko dziewięć chórów, i nie byłoby więcej, nawet gdyby ostali się ci,
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159 W Dys tynk cji 3, roz dzia łach 2-3.
160 Mdr 11,21.
161 De Ge ne si ad lit te ram, IV, roz dział 3, n. 7 (PL 34,299; CSEL 28-I,99).
x Opie ra się na Sum ma sen ten tia rum, II,5 (PL 171,1114 B; 176,86 D – 87 A).
y Prócz pew nych do dat ków za czerp nię ty jest z Sum ma sen ten tia rum, II,5 (PL 171,1114

B -D; 176,87 A -C); zo bacz: Hu go, De sa cra men tis, I,5,30 (PL 176,260 D). Patrz ta kże: Ho no -
riusz z Au tun, Li ber XII qu aestio num, za gad nie nie 5 (PL 172,1180n).

162 Na przy kład w De kre cie Gra cja na, de con se cra tio ne, dys tynk cja 1, roz dział 55: „Dzie -
sią ty chór pa da jąc przez py chę zmniej szył licz bę anio łów... Za ra dza jąc ich od zy ska niu i pocie -
sze niu... Bóg Stwór ca z mu łu zie mi utwo rzył pierw sze go czło wie ka (I,1309).



któ rzy upa dli, czy tel ni ków po ru sza, ja kim spo so bem Pi smo mó wi,163 że
dzie sią ty chór wy peł nia się ludź mi. 

2. Grze gorz bo wiem mó wi,164 że lu dzie ma ją być do bra ni w chó rze anio -
łów: z któ rych jed ni do bie ra ni są w chó rze wy ższych, ci mia no wi cie bardziej
pa ła ją mi ło ścią; in ni w chó rze ni ższych, ci mia no wi cie są mniej do sko na li.
Z cze go wy ni ka, że z lu dzi nie ma być ukształ to wa ny dzie sią ty chór, ja ko by
dzie więć by ło anio łów, a dzie sią ty lu dzi, lecz lu dzie zgod nie z ja ko ścią za -
sług bę dą wsta wia ni w chó rach anio łów.

3. Że więc czy ta się, iż dzie sią ty chór ma być wy peł nio ny ludź mi, mo żna
przy jąć, że bę dzie po wie dzia ne w ta kim zna cze niu: iż z lu dzi od two rzo ne
zo sta nie to, co upa dło w anio łach; z któ rych ty le upa dło, z cze go mógł po -
wstać chór dzie sią ty. Dla te go Apo stoł mó wi,165 że na pra wia się wszyst ko 
w Chry stu sie, to, co jest na nie bie, i to, co jest na zie mi; po nie waż przez
Chry stu sa od ku pio ny zo stał ro dzaj ludz ki, z któ re go do ko nu je się na pra -
wa aniel skie go upad ku; nie mniej jed nak czło wiek był by zba wio ny, gdy by
anioł nie upadł.

[376] Roz dział 7z (53).

1.a Że lu dzie do bie ra ni są we dług licz by sto ją cych, a nie upa dłych.
Bo lu dzie do pusz cza ni są do szczę śli wo ści nie we dług licz by tych, któ rzy
upa dli, lecz tych, któ rzy wy trwa li. Stąd Grze gorz:166 „Gór ne to mia sto skła -
da się z anio łów i lu dzi; wie rzy my, że wstą pi doń ty lu z ro dza ju ludz kie go,
ilu tam uda ło się anio łom po zo stać, jak za pi sa ne jest w Kan ty ku Po wtó rzo -
ne go Pra wa:167 Za ło żył gra ni ce na ro dów we dług licz by anio łów Bo żych”.

2. Nie któ rzy mó wią, że we dług licz by upa dłych anio łów lu dzie ma -
ją być zba wie ni. Nie któ rzy jed nak my ślą,168 że lu dzie bę dą zba wie ni we -
dług licz by anio łów, któ rzy upa dli, by owo nie biań skie mia sto nie by ło
po zba wio ne licz by swych oby wa te li, ani nie pa no wa ło więk szą ilo ścią. –
Wy da je się to my śleć Au gu styn w En chi ri dion,169 nie twier dząc, że z lu dzi
wię cej bę dzie zba wio nych, niż upa dło z anio łów, lecz nie mniej, tak mówiąc:
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163 To zna czy Glos sa or di na ria do Łk 15,8: Czy nie wia sta, któ ra ma dzie sięć drachm:
„Dzie sięć więc drachm nie wia sta mia ła, gdy do dzie wię ciu chó rów anio łów do da ny zo stał
czło wiek, by uzu peł nio na zo sta ła dzie sią ta licz ba wy bra nych” (u Mi ko ła ja z Li ry, V,164c); 
z Grze go rza, In Evan ge lia, ho mi lia 34, n. 6 (PL 76,1249 C -D).

164 Grze gorz, ta mże, n. 11 (PL 76,1252n).
165 Ef 1,10.
z Zo bacz: L. Ott, Unter su chun gen zur the olo gi schen Brie fli te ra tur der Frühscho la stik

(BGPT MA, Münster  34[1937]480nn.)
a Za czerp nię ty z Sum ma sen ten tia rum, II,5 (PL 171,1114 D; 176,87 C).

166 Jak wy żej, n. 11 (PL 76,1252 B -C).
167 Pwt 32,8 (zo bacz wy żej: Dys tynk cja 1, roz dział 5, przy pis pierw szy.
168 Zo bacz: Hu go, De sa cra men tis, I,5,31 (PL 176,261 B -C); Ro bert Pul lus, Sen ten tiae,

II, roz dział 16 (PL 186,742 C – 743 A); Ro land, Sen ten tiae (wyd. Gietl, m102).
169 Roz dział 29 (PL 40,246; CCL 46,65); zo bacz ta kże: De ci vi ta te Dei, roz dział 1, n. 2

(PL 41,752; CSEL 40-II,583; CCL 48,807).



„Gór ne Je ru za lem, mat ka na sza,170 mia sto Bo ga, nie bę dzie po zba wio ne
żad nej licz by swych oby wa te li, ani też mo że nie bę dzie rzą dzić więk szą licz -
bą. Bo nie zna my ani licz by świę tych lu dzi, ani upa dłych de mo nów, w któ -
rych miej sce wstę pu jąc dzie ci ka to lic kiej mat ki, któ ra na zie mi wy da wa ła
się nie płod na,171 w tym po ko ju, z któ re go tam ci spa dli, bez żad ne go kre su
cza su po zo sta ną. Lecz licz ba tych oby wa te li, czy któ ra jest, czy któ ra by ła,
czy któ ra bę dzie, jest w oglą dzie te go stwór cy, któ ry na zy wa to, cze go nie
ma, jak to, co jest.172 Oto otwar cie mó wi, że nie mniej lu dzi się zba wi, niż
upa dło z anio łów, lecz nie twier dzi, że wię cej.

[377] DYS TYNK CJA X

Roz dział 1b (54).

1. Czy wszyst kie du chy nie biań skie są po sy ła ne; i przed sta wia dwa
po glą dy oraz po wa gi, na któ rych się opie ra ją. To ta kże na le ży zba dać,
czy wszyst kie te du chy nie biań skie po sy ła ne są, aby oznaj miać spra wy ze -
wnętrz ne. – Nie któ rzy są dzą, że w tej mno go ści są ta cy, któ rzy z obo wiąz -
ku wy cho dzą na ze wnątrz, in ni za wsze we wnątrz przy nim sto ją, jak
na pi sa ne jest u Da nie la:173 Ty siąc ty się cy słu ży ło mu, a po dzie sięć ty się cy
kroć sto ty się cy sta ło przy nim. Ta kże Dio ni zy w Hie rar chia,174 któ ra zwie
się świę ty za rząd, mó wi o prze ło że niu du chów: „Wy ższe te za stę py od naj -
ni ższych ni gdy nie od cho dzą, bo te, któ re gó ru ją, ni gdy nie speł nia ją ze -
wnętrz ne go obo wiąz ku.” Na tych po wa gach opie ra ją się ci, któ rzy spie ra ją
się, że po sy ła ni są tyl ko ni żsi anio ło wie

2. Za rzut prze ciw ko nim. Za rzu ca się im to, co mó wi Iza jasz:175 Przy -
le ciał do mnie je den z se ra fi nów, któ ry to chór jest wy ższy i wy bit niej szy.
Je że li więc po sy ła ni są z te go chó ru, nie na le ży wąt pić, że i z in nych są posy -
ła ni. Rów nież Apo stoł mó wi:176 Wszy scy są słu żeb ny mi du cha mi, po sła nymi
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170 Zo bacz: Ga 4,26.
171 Zo bacz: Ga 4,27; Iz 54,1.
172 Rz 4,17.
b Tekst spo rzą dzo ny z Sum ma sen ten tia rum, II,6 (ra czej w po sta ci PL 171,1115 A -C,

niż 176,87 C – 88 A), oraz z Hu go na, De sa cra men tis, I,5,33 (PL 176,262 B -C); któ rych źró -
dłem wspól nym jest Grze gorz Wiel ki, In Evan ge lia, ho mi lia 34, n. 12 (PL 76,1254 A -C).
Zobacz ta kże: Piotr Abe lard, Sic et non, 49 (PL 178,1420 C – 1421 C); Ro bert Pul lus, Sen -
ten tiae, VI, roz dzia ły 33-34 (PL 186,884n); oraz Hay mo, In Epi stu las Sanc ti Pau li, Hbr 1,14
(PL 117,832 A).

173 Dn 7,10.
174 De ca ele sti hie rar chia, roz dzia ły 6-7 (PG 3,199 D, 206 C; PL 122,1049n; Dio ny sia ca,

II,831n, 838nn). Lecz sło wa są Grze go rza, przed kła da ją ce go zda nie Dio ni ze go, In Evan -
gelia, ho mi lia 34, n. 12 (PL 761254 B).

175 Iz 6,6.
176 Hbr 1,14.



na po słu gę. Na pod sta wie tych świa dectw twier dzą nie któ rzy, iż wszy scy
anio ło wie są po sy ła ni. I nie po win no zda wać się nie god ne, je że li po sy ła ni
są ta kże wy żsi, sko ro i ten, któ ry jest Stwo rzy cie lem wszyst kie go, zstą pił na
te pa do ły.

3. Py ta nie: sko ro wszy scy są po sy ła ni, dla cze go tyl ko je den chór
ozna czo ny jest mia nem anio łów (po słań ców). Tu ro dzi się py ta nie, jeżeli
wszyscy są posyłani i są zwiastunami, dlaczego jeden tylko wśród dziewięciu
chó rów ozna czo ny jest mia nem anio łów. – Na co nie któ rzy od po wiada ją,177

że wpraw dzie wszy scy są po sy ła ni, lecz jed ni [378] czę ściej i jak by z na ło -
żo ne go obo wiąz ku, ci wła ści wie zwa ni są Anio ła mi i Ar cha nio ła mi; in ni zaś
rza dziej są po sy ła ni, mia no wi cie więk si, gdy ro dzi się spra wa po za nor mal -
nym za rzą dem. Sko ro oni przyj mu ją po słu gę Anio łów, bio rą ta kże i na zwę.
Stąd w Psal mie:178 Czy nisz z anio łów two ich wia try, bo ci, któ rzy z na tu ry
są du cha mi, cza sem sta ją się Anio ła mi, czy li zwia stu na mi.

Roz dział 2 (55).

1.c Nie któ rzy my ślą, że Mi chał, Ga briel, Ra fał, by li z wy ższe go chó -
ru, i że są to imio na du chów, a nie chó rów. I my ślą oni, że Mi chał,
Gabriel, Ra fał, by li z wy ższe go chó ru. „Mi cha ł179 zna czy: Któż jak Bóg; Gabriel:
Moc Bo ga; Ra fał: Le kar stwo Bo ga.” I nie są to mia na chó rów, lecz du chów. –
I jed ni mó wią, że ka żde z nich jest wła ści wie i jed nost ko wo imie niem jed -
ne go du cha; dru dzy zaś, że nie jed ne go i ści śle, lecz raz te go, raz in ne go
jest imie niem, zgod nie z ja ko ścią te go, do cze go po sy ła ni są, by zwia sto -
wać lub czy nić. Jak są i pew ne imio na de mo nów, któ re jed ni uwa ża ją za
wła sne jed ne go, in ni zaś za wspól ne wie lu. Mia no wi cie Dia beł, któ ry tak
na zy wa ny jest po grec ku, a tłu ma czy się oska rży ciel, al bo pły ną cy w dół;
po he braj sku zwa ny jest Sza tan, to zna czy prze ciw nik. Zwa ny jest też Belial,
to zna czy od stęp ca i bez jarz ma. Na zy wa się ta kże Le wia tan, to zna czy
doda tek do tych.180 I wie le in nych imion znaj dziesz, któ re są al bo wła sne
jed ne go du cha, al bo wspól ne wie lu.

2. Jak wy ja śnia ją po wy ższe po wa gi, któ re zda ją się sprze ci wiać, ci
któ rzy mó wią, że wszy scy anio ło wie są po sy ła ni. Ci zaś, któ rzy twierdzą,
że wszy scy anio ło wie są po sy ła ni, po wy ższe po wa gi, mia no wi cie Da nie la 
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177 Zo bacz: Grze gorz, In Evan ge lia, ho mi lia 34, nn. 12-13 (PL 76,1254 C – 1255 A); Piotr
Abe lard, Sic et non, roz dział 40 (PL 178,1420 D); Ro bert Pul lus, VI, roz dzia ły 32-33 (PL 186,
884 A, D).

178 Ps 103,4.
c Źró dłem pierw sze go po glą du jest Sum ma sen ten tia rum, II,6 (PL 171,1115 C; 176,88

A); zo bacz ta kże: Ro land, Sen ten tiae (wyd. A. Gietl), 100, 103. Patrz też Glos sa Mi strza na
2 Kor 6,15 (PL 192,49 D).

179 Grze gorz, In Evan ge lia, ho mi lia 34, n. 9 (PL 76,1251 A).
180 Dia beł: Ap 12,9 oraz 20,2; Sza tan: Za 3,1; Be lial: 2 Kor 6,15; Le wia tan: Hi 40,20 oraz

Iz 27,1. O tłu ma cze niu imion zo bacz: Izy dor, Ety mo lo giae, VIII, roz dział 11, nn. 18 i 19 (PL
82,316n).



i Dionizego, tak wyjaśniają: mówi się, że wyższe zastępy stoją przy Bogu i nigdy
z wnę trza nie od cho dzą, nie by nie by li kie dyś po sła ni, lecz po nie waż jak
naj rza dziej wy cho dzą do spraw ze wnętrz nych; a i wte dy nie od cho dzą od
we wnętrz nych, lecz w Bo ga [379] obec no ści i kon tem pla cji za wsze sto ją;
co rów nież czy nią ci, któ rzy są czę sto po sy ła ni.181

3.d O któ rych in ni mó wią, że są po sy ła ni, a o któ rych, że nie są po -
sy ła ni, z wy ja śnie niem po wag, któ re zda ją się so bie prze czyć. Dru dzy
zaś mó wią, że trzy naj wy ższe chó ry, mia no wi cie Se ra fi ni, Che ru bi ni i Trony,
tak sto ją przy Stwo rzy cie lu, że nie wy cho dzą do spraw ze wnętrz nych; a trzy
ni ższe są po sy ła ne do spraw ze wnętrz nych; trzy za iste śred nie są po między
ni mi, nie tyl ko god no ścią i miej scem, lecz ta kże obo wiąz kiem, po nie waż
po le ce nie Bo że od bie ra ją od wy ższych, a prze ka zu ją ni ższym. I dla te go po -
nie waż wy żsi śred nim, a śred ni ni ższym, a ci lu dziom po le ce nie Bo ga zwia -
stu ją, mó wią, że słusz nie wszy scy zwa ni są anio ła mi. I mo że dla te go Apo stoł
po wie dział,182 że wszy scy słu żeb ny mi du cha mi są Sy na i są po sy ła ni na posłu-
gę; al bo przez wszy scy ob jął nie po szcze gól ne chó ry, lecz po je dyn czych
anio łów z ni ższych chó rów. To zaś, co mó wi Iza jasz,183 wy ja śnia ją sło wa mi
Dio ni ze go,184 mó wią ce go: „Te du chy, któ re są po sy ła ne, otrzy mu ją za wo -
ła nie tych, któ rych obo wią zek speł nia ją.” Stąd mó wią, że ten anioł, któ ry
zo stał po sła ny do Iza ja sza, by oczy ścił i za pa lił war gi Pro ro ka, był z chó ru
ni ższych; lecz dla te go na zwa ny zo stał, że jest z Se ra fi nów, po nie waż przy -
szedł za pa lić i zni we czyć wy stęp ki Iza ja sza.

DYS TYNK CJA XI

Roz dział 1 (56). 

1.e Że ka żda du sza ma do bre go anio ła skie ro wa ne go do strze że nia
jej oraz złe go do ćwi cze nia. To ta kże na le ży wie dzieć,  iż do brzy anio łowie
skie ro wa ni są do strze że nia lu dzi, tak by ka żdy z wy bra nych [380] miał
anio ła szcze gól nie skie ro wa ne go dla swe go po stę pu i strze że nia. – Stąd w Ewan-
ge lii Praw da za ka zu jąc gor sze nia ma lucz kich rze cze:185 Anio ło wie ich zawsze
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181 Zo bacz: Grze gorz, Mo ra lia, XVII, roz dział 13, n. 18 (PL 76,20 C); In Evan ge lia, ho -
mi lia 34, nn. 12-13 (PL 76,1254n); oraz Be da, jak wy żej, Księ ga I, dys tynk cja 37, roz dział 8.

d Czę ścio wo z Hu go na, De sa cra men tis, I,5,33 (PL 176,262 D). – Po wa ga zaś Dio ni zego
i na stę pu ją cy po niej ko men tarz (Grze go rza) wzię te są z Sum ma sen ten tia rum, II,6 (ra czej
w po st ci z PL 171,1115 A -B niż z PL 176,87 D).

182 Zo bacz Hbr 1,14; jak wy żej Dys tynk cja 10,roz dział 1, n. 2.
183 Iz 6,6; jak wy żej, Dys tynk cja 10, roz dział 1, n. 2.
184 De ca ele sti hie rar chia, roz dział 13, § 2 (PG 3,299 C; PL 122,1061 A -B; Dio ny sia ca,

II,944n); lecz sło wa są Grze go rza, In Evan ge lia, ho mi lia 34, n. 12 (PL 76,1254 B -C).
e Czę ścio wo z Sum ma sen ten tia rum, II,6 (PL 171,1115 C -D; 176,88 A -B); czę ścio wo,

(Hie ro nim), z Glos sa or di na ria, do Mt 18,10 (u Mi ko ła ja z Li ry, V,56c).
185 Mt 18,10.



wi dzą ob li cze Oj ca. Po wia da, że anio ło wie są tych, któ rym do strze że nia
zo sta li wy zna cze ni. O tym uryw ku Hie ro nim prze ka zu je,186 że ka żda du sza
od po cząt ku swe go uro dze nia ma anio ła wy zna czo ne go do strze że nia jej,
mó wiąc tak: „Wiel ka jest god ność dusz, że ka żda ma od po cząt ku na ro dze -
nia anio ła skie ro wa ne go do strze że nia jej.”

2.f Ta kże Grze gorz mó wi,187 że ka żdy ma jed ne go do bre go anio ła wy -
zna czo ne go so bie do strze że nia oraz jed ne go złe go do ćwi cze nia. Cho ciaż
bo wiem wszy scy do brzy anio ło wie chcą na sze go do bra i ogól nie sta ra ją się
o na sze zba wie nie, ten jed nak, któ ry wy zna czo ny jest ko muś do strze że nia,
je go szcze gól nie na po mi na do do bra, jak czy ta się o anie le To bia sza,188

i o anie le Pio tra w Dzie jach Apo stol skich.189 Po dob nie i źli anio ło wie chociaż
chcą zła lu dzi, bar dziej jed nak po bu dza do złe go czło wie ka, i moc niej na -
sta je do szko dze nia, ten, któ ry zo stał wy zna czo ny do je go ćwi cze nia.

3.g Czy pojedynczym ludziom pojedynczy aniołowie, czy wielu jeden
jest wy zna czo ny. Zwy kło się zaś py tać, czy po je dyn czy anio ło wie po je dyn -
czym lu dziom, czy je den wie lu do strze że nia lub ćwi cze nia jest wy zna czo -
ny. Lecz po nie waż wy bra nych jest ty lu, ilu jest do brych anio łów, wia do mo,
że wię cej jest wszyst kich ra zem do brych i złych lu dzi niż jest do brych anio -
łów. A sko ro ty lu jest wy bra nych, ilu do brych anio łów, a do brzy anio ło wie
licz niej si są niż źli, i licz niej si są lu dzie źli niż do brzy, nie wąt pli wie licz niejsi
są do brzy lu dzie niż są źli anio ło wie, i licz niej si są źli lu dzie niż anio ło wie
źli al bo do brzy.

4. Po twier dza, że je den anioł wy zna czo ny jest wie lu lu dziom, czy
to jed no cze śnie, czy to w ró żnych cza sach. Dla te go trze ba po wie dzieć,
że je den i ten sam anioł, do bry lub zły, wie lu lu dziom wy zna cza ny jest do
strze że nia lub ćwi cze nia, czy to w tym sa mym cza sie, czy to w ró żnych czasach.
Dla te go zaś mó wi my: [381] „w tym sa mym cza sie al bo w ró żnych cza sach”,
bo nie któ rym wy da je się,190 że wszy scy lu dzie, któ rzy są ra zem w ja kimś
cza sie, ka żdy mo że mieć jed ne go anio ła, do bre go lub złe go, bo cho ciaż
więk sza jest licz ba lu dzi, zli cza jąc ra zem wszyst kich, któ rzy by li  i są i bę dą,
niż anio łów, jed nak po nie waż lu dzie na stę pu ją po zmar łych i dla te go nigdy
nie są wszy scy ra zem w tym ży ciu, anio ło wie zaś ni gdy nie umie ra ją, lecz
wszy scy są ra zem: mo że być tak, że po je dyn czy lu dzie, gdy są w tym ży ciu,
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186 In Mat thiam 18,10 (PL 26[1845]130 B; CCL 77,159).
f Wszyst ko co do li te ry z Sum ma sen ten tia rum, II,6 (PL 171,1115 C -D; 176,88 A -B). 

O na uce tu przed sta wio nej zo bacz J. Da nie lou, Les an ges et leur mis sion d’après les pères
de l’égli se, wyd. 2, Che ve to gne 1953,69-82. 

187 Mia no wi cie z Ny sy, De vi ta Moy si (PG 44,338 D – 339 A); idąc za Ory ge ne sem, In Lucam,
ho mi lia 12 (PG 13,1829 C). Zo bacz ta kże Ory ge ne sa, Pe riar chon, III, roz dział 2, n. 4 (PG
11,309 B) oraz In Io sue, ho mi lia 23, n. 3 (PG 12,937 A); a ta kże Ja na Ka sja na, Con la tio nes,
kon fe ren cja 8, roz dział 17; tu dzież 13, roz dział 12 (PL 49,750n,929; CSEL 13,233n, 380n).

188 Zo bacz Tb 5-12.
189 Dz 12,15.
g Czę ścio wo z Sum ma sen ten tia rum, jak wy żej.
190 Hu go, De sa cra men tis, I,5,31 (PL 176,261 C).



ma ją po je dyn czych anio łów, do brych lub złych, wy zna czo nych do ich strze -
że nia lub ćwi cze nia. Po nad to, czy tak jest czy nie, nie na le ży wąt pić, że ka -
żdy ma wy zna czo ne go so bie anio ła, czy był by wy zna czo ny dla wie lu ra zem,
czy jed ne mu po je dyn czo. I nie na le ży dzi wić się, że je den anioł wy zna cza -
ny jest do strze że nia wie lu lu dziom, sko ro jed ne mu czło wie ko wi wy zna -
cza na jest straż wie lu, tak iż ka żdy z nich mó wi, że ma swo je go pa na, al bo
bi sku pa, al bo opa ta.

Roz dział 2h (57).

1. Czy anio ło wie po stę pu ją w za słu dze lub w na gro dzie aż do sądu.
Prócz te go trze ba roz wa żyć to, czy anio ło wie do brzy w za słu dze lub w nagro-
dzie po stę pu ją aż do są du.

2. Nie któ rym wy da je się, że po stę pu ją w obu. Nie któ rym wy da je się,
że po stę pu ją w za słu gach i co dzien nie bar dziej i bar dziej za słu gu ją, z te go
że co dzien nie usłu gu ją ko rzy ściom lu dzi i sta ra ją się o ich po stęp. Nie mniej
wy da je się, że tym po stę pu ją też i w na gro dzie, mia no wi cie w po zna niu i mi-
ło wa niu Bo ga. Cho ciaż bo wiem, jak mó wią, w umoc nie niu otrzy ma li szczęśli-
wość wiecz ną i do sko na łą, szczę śli wość ich co dzien nie jed nak się po -
więk sza, po nie waż coraz bar dziej i bar dziej mi łu ją i po zna ją. – Mi łość jest
obec nie ich za słu gą i na gro dą. A ich mi łość, któ rą mi łu ją Bo ga i nas, jest
ich na gro dą i za słu gą: [382] za słu gą, po nie waż przez nią oraz po słu gi z niej
nam od da ne za słu gu ją i po stę pu ją w szczę śli wo ści; i ona sa ma jest na grodą,
po nie waż nią są szczę śli wi.

3. Co mó wią, po twier dza ją po wa ga mi. I że anio ło wie po stę pu ją w
po zna niu, a przez to w szczę śli wo ści, świa dec twa mi Świę tych umac nia ją.
Mó wi bo wiem Iza jasz,191 w oso bie anio łów po dzi wia ją cych wspa nia łość
Chry stu sa wstę pu ją ce go do nie ba: Któż to jest, któ ry idzie z Edo mu. W far -
bo wa nych sza tach z Bo sry? A w Psal mie:192 Któ ryż to jest król chwa ły?
Wyni ka z nich, że ta jem ni cę Sło wa wcie lo ne go anio ło wie po zna li peł niej
po speł nie niu niż przed. I jak w po zna niu tej ta jem ni cy po stą pi li, tak mówią,
że po stą pi li oni w po zna niu Bó stwa. – Że zaś w po zna niu tej ta jem ni cy po -
stą pi li, jaw nie uczy Apo stoł, mó wiąc:193 Ja kie jest roz rzą dze nie ta jem ni cy
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h O za war tym tu spo rze i sprze ci wie Mi strza Odo na z So is sons zo bacz: I. Bra dy, Pe ter
Man du ca tor and the oral Te achings of Pe ter Lom bard, w An to nia num 41(1966)471. – Cały
roz dział opar ty jest  na Sum ma sen ten tia rum II,6 (PL 171,1116 A; 176,88 C -D), skąd  numery
2-3 czę ścio wo, nu me ry 6 i 8-10; oraz na Glos sa Lom bar da do Ef 3,9-10 (PL192,189 B – 190 D),
skąd n. 3-5. Zo bacz ta kże Glos sa or di na ria do te go uryw ka (u Mi ko ła ja z Li ry, VI,92c), która
by ła źró dłem Mi strza; a ta kże do Iz 63,1 (u Mi ko ła ja z Li ry IV,101a); oraz Pio tra Abe lar da,
Sic et non, 48 (PL 178,1417nn), któ ry wy da je się źró dłem Sum ma sen ten tia rum, a mo że
ta kże sa me go Lom bar da.

191 Iz 63,1. Zo bacz Glos sa or di na ria do te go uryw ka n. 1: „To w oso bie anio łów” (u Mi -
ko ła ja z Li ry, IV,101).

192 Ps 23,8.
193 Ef 3,9-10.



ukry tej od wie ków w Bo gu, któ ry wszyst ko stwo rzył, aby te raz przez
Kościół ob ja wi ła się Księ stwom i Mo com na nie bio sach wie lo ra ka
mądrość Bo ża. O tym uryw ku Hie ro nim po wia da:194 „Aniel skie god no ści
wspo mnia nej ta jem ni cy czy sto nie po zna ły, aż speł ni ła się mę ka Chry stu sa
i gło sze nie Apo sto łów roz sze rzo ne po na ro dach.”

4. Że w tym twier dze niu Au gu styn zda je się prze czyć Hie ro ni mowi.
Au gu styn wy da je się te mu prze czyć, mó wiąc o tym sa mym uryw ku Li stu:195

„Nie  by ła skry ta przed anio ła mi ta jem ni ca kró le stwa nie bie skie go, któ ra
we właściwym czasie została objawiona dla naszego zbawienia. Wspomniana
wyżej tajemnica była więc znana im od wieków, ponieważ wszelkie stwo-
rzenie nie jest przed wie ka mi, lecz od wie ków.”

5. Wy ja śnie nie po wy ższych po wag. – Haj mon. Zważ czy tel ni ku, że 
w tym twier dze niu sław ni na uczy cie le zda ją się nie zga dzać. Prze to, by wszel-
ka po wy ższa sprzecz ność zo sta ła z wnę trza usu nię ta, idąc za Haj mo nem
tak wy ja śnia my,196 że „tym anio łom, któ rzy są wy ższej god no ści, i przez któ -
rych po słu gę to jest zwia sto wa ne, czę ścio wo zna ne by ło od wie ków, ja ko
słu gom i zwia stu nom; tym zaś, któ rzy są ni ższej god no ści, po zo sta wa ło niezna-
ne”, po wiedz my, aż się speł ni ło i przez Ko ściół zo sta ło ogło szo ne; a wte dy
przez wszyst kich anio łów zo sta ło do sko na le po zna ne.

6. Wia do mo więc, że wszy scy anio ło wie w po zna niu Bo skich ta jem nic
po stą pi li z bie giem cza su. Dla te go zgod nie [383] mó wią oni,197 że wie dza
i szczę śli wość anio łów po więk sza się aż do przy szłe go speł nie nia, kie dy 
w wie dzy i szczę śli wo ści bę dą naj do sko nal si, że by już wię cej nie wzra stać
i nie umniej szać się.

7. Po gląd tych, któ rzy mó wią, że anio ło wie w nie któ rych z po wy -
ższych nie po stą pi li. In ni zaś mó wią, że anio ło wie zo sta li w umoc nie niu
ob da rze ni tak wiel kim umi ło wa niem i zna jo mo ścią Bó stwa, że w nich już
wię cej nie po stą pi li i nie po stą pią. Po stą pi li jed nak w zna jo mo ści rze czy
zewnętrz nych, jak w po zna niu ta jem ni cy wcie le nia i te go ro dza ju; lecz nie
w kon tem pla cji Bó stwa, po nie waż trój cy w jed no ści i jed no ści w trój cy nie
poj mu ją peł niej, czy też nie poj mą, niż otrzy ma li od sa me go umoc nie nia.
Tak rów nież mó wią, że po umoc nie niu nie po stą pi li w mi ło ści, po nie waż
ich mi łość po tem się nie po więk szy ła. I tak mó wią, że nie po stą pi li w za -
słu gach, mia no wi cie co do si ły za słu gi wa nia, lecz nie co do licz by za sług.
Wie le bo wiem do bra uczy ni li po tem, któ re go wte dy nie do ko na li; lecz ich
mi łość, z któ rej ono wy ni kło, nie po więk szy ła się: ty le z niej za słu ży li zanim
ono zo sta ło do da ne, ile po tem po je go do da niu.”

8. Co jest praw do po dob niej sze. To za iste, co in ni wy żej mó wią, wyda-
je się praw do po dob niej sze, mia no wi cie że anio ło wie aż do są du w wie dzy
i w czym in nym po stę pu ją.
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194 PL 26[1845]483 C.
195 De Ge ne si ad lit te ram, V, roz dział 19, n. 38 (PL 34,334n; CSEL 28-I,162).
196 Haj mon z Au xer re, na Ef 3,10 (PL 117,715 A).
197 To jest Sum ma sen ten tia rum, II,6 (PL 171,1115 D – 1116 A; 176,88 C).



9. Pew ne po wa gi zda ją się prze ciw sta wiać zda niu praw do po dob -
niej sze mu. Im jed nak zda ją się prze ciw sta wiać sło wa pew nych po wag. Izy -
dor bo wiem mó wi w księ dze De sum mo bo no:198 „Anio ło wie w Sło wie Bo ga
po zna ją wszyst ko, za nim się sta nie”. – Wy ja śnie nie. Lecz nie po wie dział,
że anio ło wie po zna ją do sko na le ani wszy scy, ani wszyst ko; i dla te go nie
wyklu czył, że po stę pu ją w wie dzy.

10. Rów nież Grze gorz w księ dze Dia lo gi po wia da:199 „Cóż jest. cze go
nie zna ją tam, gdzie zna ją zna ją ce go wszyst ko?” Zda je się mó wić, że anio -
ło wie wszyst ko zna ją i nie ma ni cze go, cze go by nie zna li. – Tu dzież in ne
wy ja śnie nie. Lecz na le ży to brać o tym, cze go po zna nie uszczę śli wia
pozna ją ce go, jak to, co na le ży do ta jem ni cy Trój cy i jed no ści.

[384] DYS TYNK CJA XII

Roz dział 1i (58).

1. Po ro ze zna niu do ko na nym o anio łach, mo wa o stwo rze niu in -
nych rze czy, a zwłasz cza o roz ró żnie niu dzieł sze ściu dni. Niech to
wy star czy o stwo rze niu na tu ry aniel skiej. Te raz po zo sta je przed ło żyć też co
nieco o stworzeniu innych rzeczy, a zwłaszcza o rozróżnieniu dzieł sześciu dni.

2. Gdy Bóg w mą dro ści swej stwo rzył du chy aniel skie, stwo rzył też coś
in ne go, jak uka zu je wspo mnia ne wy żej Pi smo Księ gi Ro dza ju,200 któ ra mówi,
że na po cząt ku stwo rzył Bóg nie bo, to jest anio łów, i zie mię, mia no wi cie
two rzy wo czte rech ży wio łów, jesz cze zmie sza ne i bez kształt ne, któ re przez
Gre ków zwa ne jest cha os;201 i to by ło przed wszel kim dniem. Po tem roz -
dzie lił ży wio ły i dał po szcze gól nym rze czom wła sne i od dziel ne ga tun ki
we dług ich ro dza ju. Ufor mo wał je nie jed no cze śnie, jak spodo ba ło się nie -
któ rym świę tym Oj com, lecz w od stę pach cza sów i upły wie sze ściu dni, jak
zda ło się in nym.

Roz dział 2k (59).

Że świę ci pi sa rze zda ją się o tym prze ka zy wać jak by prze ci wień -
stwa, jed ni mó wią, że wszyst ko w ma te rii i for mie uczy nio ne ra zem,
in ni w od stę pach cza su. Nie któ rzy bo wiem ze świę tych oj ców, któ rzy

Księga II376

198 Sen ten tiae, I, roz dział 10, n. 17 (PL 83,556 C).
199 Księ ga IV, roz dział 33 (PL 77,376 B). Zo bacz ta kże: Mo ra lia, II, roz dział 3, n. 3 (PL

75,556 D).
i Czę ścio wo z Sum ma sen ten tia rum, III,1 (PL 171,1116 C, 1117 B; 176,99 A, 90 A -B);

zo bacz ta kże ni żej: Dys tynk cja 15, roz dział 6.
200 Zo bacz Rdz 1,1; po rów naj wy żej, Dys tynk cja 2, roz dzia ły 1,2,5.
201 Au gu styn, De Ge ne si con tra Ma ni cha eos, I, roz dział 5, n. 9 (PL 34,178), lecz za po -

śred nic twem Sum ma sen ten tia rum, jak w in nych przy pi sach po wie dzia ne.
k Pra wie wszyst ko z Hu go na, De sa cra men tis, I,1,2 (PL 176,187 C, 188 A -B); któ re go

po gląd Mistrz umac nia świa dec twa mi Oj ców z Glos sa or di na ria do Księ gi Ro dza ju. Na przy -



wybit nie ba da li sło wa oraz ta jem ni ce Bo ga, o tym jak by prze ci wień stwa pisać
[385] się zda ją. – Jed ni mia no wi cie prze ka za li, że wszyst ko ra zem zo sta ło
stwo rzo ne w ma te rii i for mie; co wy da je się my śleć Au gu styn.202 – In ni zaś
bar dziej do wo dzi li i twier dzi li to, że ma te ria zo sta ła naj pierw stwo rzo na
su ro wa i nie fo rem na, za wie ra ją ca mie sza ni nę i zla nie ży wio łów, po tem zaś
w od stę pach sze ściu dni z tej ma te rii ufor mo wa ne zo sta ły ro dza je rze czy
ma te rial nych, zgod nie z wła sny mi ga tun ka mi. Któ re to zda nie Grze gorz,
Hie ro nim, Be da 203 i wie lu in ny ch204 za le ca ją i przed kła da ją, ono też wy daje
się bar dziej od po wia dać Pi smu Księ gi Ro dza ju, skąd pierw sza do nas spły -
nę ła zna jo mość tej rze czy.

Roz dział 3l (60).

1. Jak w od stę pach cza su rze czy cie le sne zo sta ły stwo rzo ne. We -
dług te go więc prze ka zu wej rzyj my w po rzą dek oraz spo sób stwo rze nia 
i for mo wa nia rze czy. Jak wy żej wspo mnia no,205 na po cząt ku stwo rzył Bóg
nie bo, mia no wi cie na tu rę aniel ską, lecz jesz cze bez for my, jak nie któ rym
się po do ba; i zie mię, to zna czy ową zmie sza ną ma te rię czte rech ży wio łów.

2. Dla cze go ta zmie sza na ma te ria zwa na jest zie mią, prze pa ścią,
wo dą. Mo jżesz dla te go na zwał ją mia nem zie mi, jak mó wi Au gu styn, Contra
Ma ni cha eos,206 „po nie waż zie mia ze wszyst kich ży wio łów jest mniej ga tun -
ko wa”; i ona by ła pu sta i nie zło żo na,207 z po wo du po mie sza nia wszyst kich
ży wio łów”. – Zwie ją ta kże głę bo ko ścią, mó wiąc:208 I ciem no ści by ły nad
głę bo ko ścią, po nie waż by ła zla na i zmie sza na, wy raź ne go ga tun ku [386]
po zba wio na. – Ta sa ma też nie fo rem na ma te ria zwa na jest wo dą,209 nad
któ rą Duch  Bo ży uno sił się,210 jak nad rze cza mi do wy ko na nia uno si się
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kład Grze gorz jest w Pro the ma ta Glos sae or di na riae (u Mi ko ła ja z Li ry I,22d; v 2b); Hie ro -
nim praw do po dob nie ta mże (21c -d; v 2b), po nie waż gdzie in dziej rze czy ści ślej nie do ty ka;
Be da, w ty chże Pro the ma ta (22a; v 1c).

202 De Ge ne si ad lit te ram, I, roz dział 15, n. 29; IV, roz dzia ły 33-35; VII, roz dział 28, nn.
41-42 (PL 34,257, 317nn, 370n; CSEL 28-I,21n, 131-136,226nn).

203 Grze gorz, Mo ra lia, XXXII, roz dział 12, n. 16 (PL 76,644 D – 645 C); Hie ro nim, (być
mo że) he bra icae qu aestio nes in li bro Ge ne sis, 1,1 (PL 23[1845]937 C – 939 A; CCL 72,3);
Be da, In Ge ne sim, I (PL 91,13 B, 35 C, 39 A – 40 A; CCL 118 A,3,32,39n).

204 Na przy kład  Izy dor, De dif fe ren tiis, II, roz dział 11, nn. 27-29 (PL 83,74 C); Ra ban, In
Ge ne sim, I, roz dział 11 (PL 107,471 A -B); Sum ma sen ten tia rum, III,1 (PL 171,1117 C; 176
90 B); Sen ten tiae di vi ni ta tis, I,1 (wyd. B. Gey er, 9n).

l Czę ścio wo opar ty na Glos sa or di na ria, do Rdz 1,1-2 (u Mi ko ła ja z Li ry, I,23c -d, 24a;
v 2c -3b); lecz ra czej na Glos sa Lom bar da do Hbr 11,3 (PL 192,489 A -D), gdzie przy to czo ny
jest Au gu styn, De Ge ne si con tra Ma ni cha eos, za po śred nic twem Flo ru sa z Lyonu.

205 Dys tynk cja 12, roz dział 1, n. 2.
206 De Ge ne si con tra Ma ni cha eos, I, roz dział 7, n. 12 (PL 34,179).
207 Zo bacz Rdz 1,2; Wul ga ta czy ta: et va cua (i pró żna).
208 Rdz 1,2.
209 Au gu styn, ta mże.
210 Rdz 1,2.



wo la twór cy”, „po nie waż do brej wo li Stwór cy pod le ga ło to, co za czął
formo wać i do sko na lić,”211 „jak Pan i Stwór ca prze wod ni czył płyn nej i zmie -
sza nej ma te rii, by roz dzie lić na ró żne ga tun ki, kie dy ze chce” i jak ze chce.
„Ona więc zo sta ła na zwa na wo dą, po nie waż wszyst ko co ro dzi się na zie -
mi, czy to zwie rzę ta, czy to drze wa lub zio ła i tym po dob ne, przez wil goć
za czy na ją być for mo wa ne i ży wio ne.”212 Ty mi wszyst ki mi mia na mi zwa na
jest owa nie fo rem na ma te ria „by rzecz nie zna na, zna ny mi mia na mi oznaj -
mio na by ła mniej do świad czo nym; a nie jed nym tyl ko, bo gdy by jed nym
tyl ko ozna cza na by ła mia nem, uwa ża na by ła by za to, co lu dzie zwy kli przez
to mia no poj mo wać. Ty mi więc na zwa mi ozna czo na zo sta ła owa ma te ria
nie wi dzial na i nie fo rem na, któ ra w żad nym ga tun ku nie mo gła być po strze -
ga na al bo roz wa ża na”, to zna czy „w na zwach wi dzial nych rze czy,213 któ re
stąd mia ły po wstać, dla sła bo ści ma lucz kich, któ rzy mniej są zdol ni poj mo -
wać nie wi dzial ne.”

3. I wte dy by ły ciem no ści, to jest nie obec ność świa tła. – Au gu styn: „Bo
ciem no ści nie są czymś,214 lecz sa mą nie obec no ścią świa tła. Tak jak ci sza
nie jest ja kąś rze czą, lecz gdzie nie ma dźwię ku, mó wi się ci sza. I na gość
nie jest ja kąś rze czą, lecz w cie le, gdzie nie ma okry cia, mó wi się na gość.
Tak jak i pró żnia nie jest czymś, lecz miej sce zwie się pró żne, gdzie nie ma
cia ła”, a pró żnia to nie obec ność cia ła.

Roz dział 4m (61).

W jakim znaczeniu mówi się, że ciemności nie są czymś, a w jakim,
że są czymś. Zważ, że Augustyn mówi tu, iż ciemności nie są czymś, podczas
gdy gdzie in dziej ciem no ści umiesz czo ne są wśród stwo rzeń, któ re bło go -
sła wią Pa na; stąd mó wi się:215 Bło go sław cie świa tłość i ciem no ści Pa nu. –
Dla te go [387] wie dzieć na le ży, że ciem no ści bra ne są na ró żne spo so by:
mia no wi cie al bo za nie obec ność świa tła, jak wy żej wziął Au gu styn, zgod -
nie z tym uję ciem nie są czymś; al bo za ściem nio ne po wie trze, czy też za
ciem ną ja kość po wie trza; a we dług te go są ja kąś rze czą stwo rzo ną. Dla tego
więc mówi, że wtedy ciemności były nad głębokością,216 „ponieważ jeszcze
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211 De Ge ne si ad lit te ram, I, roz dział 5, n. 11 (PL 34,250; CSEL 28-I,10);  co po tem nastę -
pu je („jak Pan ... ze chciał”) po zo sta je bez i mien ne w Glos sa or di na ria do Rdz 1,2 (u Mi ko -
ła ja z Li ry I,24a; v 3a) i nie znaj du je my dla te go źró dła.

212 Au gu styn, De Ge ne si con tra Ma ni cha eos, I, roz dział 7, n. 12 (PL 34,179).
213 Au gu styn, ta mże, roz dział 5, n. 9 (PL 34,178). 
214 Au gu styn, ta mże, roz dział 4, n. 7 (PL 34,176n); zo bacz ta kże Con fes sio nes, XII, roz -

dział 3, n. 3 (PL 32,827; CSEL 33,311n). 
m Czę ścią z Glos sa do Rdz 1,2 oraz 4, mia no wi cie Stra bo na i Au gu sty na (u Mi ko ła ja z Li ry

I,23d, 24c; v 3a, 3d).
215 Dn 3,72. Zo bacz ta kże Iz 45,7: Two rzą cy świa tłość i two rzą cy ciem no ści.
216 Rdz 1,2; na stę pu je Glos sa or di na ria z Au gu sty na, De Ge ne si ad lit te ram, jak wy żej,

roz dział 1, n. 3 (PL 34,247; CSEL 28-I,5).



nie by ło świa tła; któ re gdy by by ło, by ło by u gó ry i la ło by się z gó ry”; lecz
Bóg jesz cze nie ozdo bił swe go dzie ła ła ską świa tła, któ re zo sta ło ufor mo -
wa ne póź niej pierw sze go dnia.

Roz dział 5 (62).

1.n Dwie rze czy na le ży tu roz wa żyć: dla cze go ta zmie sza na ma te -
ria zwa na jest nie fo rem na, gdzie po wsta ła do ist nie nia oraz ile wstą -
pi ła na wy so kość. Za nim ją omó wi my dwie spra wy na prze ciw nam
wy bie ga ją do roz wa że nia: pierw sza, dla cze go ta ma te ria zmie sza na zwie się
nie fo rem na, czy po nie waż po zba wio na by ła wszel kiej for my, czy z in ne go
po wo du; dru ga, gdzie po wsta ła do ist nie nia oraz ile wstą pi ła na wy so kość.

2.o Krót ka od po wiedź na pierw sze. Krót ko od po wia da jąc na to, co zo -
sta ło przed ło żo ne ja ko pierw sze, mó wi my że owa pierw sza ma te ria nie dla -
te go zwa na jest nie fo rem na, że nie ma żad nej w ogó le for my, po nie waż coś
cie le sne go tak nie mo że ist nieć, że by nie mia ło żad nej for my; lecz twier -
dzi my, że dla te go nie jest nie do rzecz ne zwać nie fo rem ną, po nie waż ist nie -
jąc w ja kimś zla niu i po mie sza niu, nie otrzy ma ła jesz cze pięk nej, otwar tej
i wy raź nej for my, ja ką obec nie po strze ga my. Ma te ria owa uczy nio na więc
zo sta ła w for mie zla nia, przed for mą roz ło że nia. W for mie zla nia naj pierw
wszyst kie by ty cie le sne ma te rial nie ra zem i raz zo sta ły stwo rzo ne; po tem
w for mie roz ło że nia w sze ściu dniach zo sta ły upo rząd ko wa ne. – Oto roz -
strzy gnię te zo sta ło, co naj pierw przed ło żo ne by ło do roz trzą sa nia, mia no -
wi cie dla cze go owa ma te ria zwie się nie fo rem na.

3.p Tu od po wia da na dru gie py ta nie. Po zo sta je te raz wy ja śnić to, co
zo sta ło przed ło żo ne po dru gie, gdzie mia no wi cie owa ma te ria ist nia ła oraz
[388] ile na wy so kość wy cią gnię ta. – Na co, ni cze go lek ko myśl nie nie twier -
dząc, od po wia da my, że owa pierw sza ma sa wszyst kich rze czy, gdy zo sta ła
stwo rzo na, wy da je się, że tam po wsta ła do ist nie nia, gdzie obec nie ist nie -
je ufor mo wa na. I był ten ziem ny ży wioł w naj ni ższym miej scu, po zo sta jąc
w środ ku, gdy in ne zmie sza ne by ły w jed nym zla niu, i ni mi wo kół na spo -
sób ja kiejś mgły roz prze strze nio ny mi, tak był spo wi ty, że nie mo gło uka -
zać się, co by ło. Trzy zaś owe, zla ne w jed nym zmie sza niu, do ko ła
za wie szo ne, tak da le ko na wy so kość się ga ły, do kąd te raz się ga szczyt na tury
cielesnej. – A jak niektórym się zdaje,217 ponad miejscem sklepienia rozciągała
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n Za gad nie nie pod su nię te przez Hu go na, De sa cra men tis, I,1,5 (PL 176,190 A).
o Ca łość z Hu go na, ta mże, roz dział 4 (PL 176,189 C -D).
p Pierw sza część z Hu go na, De sa cra men tis, I,1,6 (PL 176,190 B); na stęp nie o ma sie

nad skle pie niem, zo bacz Glos sa or di na ria, do Rdz 1,6 oraz 7 (u Mi ko ła ja z Li ry, I,24d, 25a;
v 4v -5r).

217 Któ rych po gląd przed sta wia Au gu styn, De Ge ne si ad lit te ram, II, roz dział 4 (PL
34,265n; CSEL 28-I,36nn); a po nim Be da, In Ge ne sim, 1,5-8 (PL 91,19 C -D; CCL 118A,10n).
Po rów naj: Ba zy li, In He xaëme ron, ho mi lia 3, n. 7 (PG 29,67 B – 71 B); oraz ni żej, Dys tynk cja
14, roz dział 8.



się owa ma sa, któ ra w ni ższej czę ści by ła gęst sza i grub sza, w wy ższej zaś
ist nia ła rzad sza i ni klej sza; z tej to rzad szej sub stan cji nie któ rzy są dzą by ły
wo dy, o któ rych po wie dzia no, że są po nad skle pie niem. – Ta kie by ło ob licze
świa ta na po cząt ku, za nim przy jął for mę al bo roz ło że nie.

4.r Uka zaw szy ja kie by ło ob li cze świa ta na sa mym po cząt ku, za czyna
oma wiać roz ró żnie nie dzieł sze ściu dni. Po zo sta je te raz, by śmy prze szli
po rząd kiem to roz ło że nie, jak zo sta ło do ko na ne. Przez sześć dni, jak uczy
Pi smo Księ gi Ro dza ju, wy dzie lił Bóg i spro wa dził do wła snych form wszystko,
co ra zem ma te rial nie uczy nił. I do ko nał dzie ła swe go w dzień szó sty,218 i tak
po tem od po czął w dzień siód my od wszel kie go dzie ła, to jest prze stał czynić
no we stwo rze nie.219 W sześć bo wiem dni wy dzie lił sześć ro dza jów rze czy,
a po tem ni cze go nie uczy nił, co w któ rejś z nich nie by ło by za war te. Działał
jed nak po tem, jak Praw da mó wi w Ewan ge lii:220 Oj ciec mój aż do tąd działa,
i ja dzia łam.

Roz dział 6s (63).

O czte rech spo so bach Bo że go dzia ła nia. Czte re ma bo wiem spo so ba -
mi, jak mó wi Al ku in, Su per Ge ne sim,221 dzia ła Bóg: „Po pierw sze w Sło wie
wszyst kim [389] roz po rzą dza jąc; po dru gie w nie fo rem nej ma te rii czwor -
ga ży wio łów, stwa rza jąc ją z ni co ści, stąd:222 Któ ry ży je na wie ki, stwo rzył
wszyst ko ra zem, mia no wi cie wszyst kie ży wio ły, al bo wszyst kie cia ła ma te -
rial nie ra zem stwo rzył; po trze cie przez dzie ła sze ściu dni ró żne wy dzie lił
stwo rze nia; po czwar te z pier wot nych na sion nie po wsta ją nie zna ne na tury,
lecz czę sto po na wia ne są zna ne, by nie za gi nę ły”.

DYS TYNK CJA XIII

Roz dział 1t (64).

Ja kie by ło dzia ła nie pierw sze go wy dzie le nia. Pierw szym dzia ła niem
wy dzie le nia by ło ufor mo wa nie świa tła, jak wy ka zu je Pi smo Świę te, któ re
wspo mniaw szy nie fo rem ność rze czy, ich wy dzie le nie za czę ło od świa tła,
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r Czę ścio wo z Hu go na, De sa cra men tis, I,1,7 (PL 176,193 A).
218 Zo bacz Rdz 2,2 we dług in ne go niż Wul ga ta prze kła du.
219 Zo bacz ni żej: Dys tynk cja 15, roz dział 7.
220 J 5,17.
s Pra wie ca ły z Pro the ma ta Glos sae or di na riae, do Rdz (u Mi ko ła ja z Li ry I,22a; v 2b,

gdzie słusz nie na po cząt ku za zna czo ny jest Al ku in).
221 Zagadnie nie 19 (PL 100,519 A).
222 Syr 18,1.
t Ostat nia część z Glos sa or di na ria do Rdz 1,3 (u Mi ko ła ja z Li ry, I,24b; v 34), gdzie ozna -

czo na jest ja ko Au gu sty na, lecz ra czej jest Be dy, In Ge ne sim, 1 (PL 91,16 C -D; CCL 118 A,7n).



do da jąc:223 I rzekł Bóg, Niech się sta nie świa tłość! I sta ła się świa tłość; 
i prze dzie lił świa tłość od ciem no ści. I na zwał świa tłość Dniem, a ciem -
ność No cą. I stał się wie czór i po ra nek, dzień je den. Słusz nie wy strój świa -
ta za czął się od świa tła, w któ rym resz ta, któ ra mia ła być stwo rzo na, by ła by
wi dzia na.

Roz dział 2 (65).

1.u Ja kie by ło to świa tło, cie le sne, czy du cho we? Je że li py ta się, jakie
by ło to świa tło, mia no wi cie cie le sne, czy du cho we, od po wia da my to, co czy -
tamy prze ka za ne przez Świę tych. Mó wi bo wiem Au gu styn,224 że owo światło
mo że być poj mo wa ne ja ko cie le sne al bo du cho we.

2.v O świe tle du cho wym. Je że li przyj mu je się du cho we, poj mu je się
na tu rę aniel ską, któ ra wcze śniej by ła nie fo rem na, lecz po tem zo sta ła ufor -
mo wa na, gdy do Stwór - [390] cy zwró co na, przy lgnę ła doń mi ło ścią. Jej
nie fo rem ne stwo rze nie wy żej zo sta ło za zna czo ne, gdzie po wie dzia ne
jest:225 Na po cząt ku stwo rzył Bóg nie bo i zie mię. Tu zaś uka za ne jest jej
ufor mo wa nie, gdy mó wi:226 Niech się sta nie świa tłość, i sta ła się świa tłość.
Ta więc na tu ra aniel ska wcze śniej by ła ciem no ścią a po tem sta ła się świa -
tłem; po nie waż wcze śniej mia ła nie fo rem ność i nie do sko na łość, a po tem
do sko na łość ufor mo wa nia; i tak Bóg wy dzie lił świa tło od ciem no ści. Bo
jak mó wi Au gu styn Su per Ge ne sim,227 nie fo rem ność i nie do sko na łość te go
stwo rze nia ist nia ła, za nim zo sta ło ufor mo wa ne w mi ło ści Stwo rzy cie la,
zosta ło zaś ufor mo wa ne, kie dy zwró ci ło się do nie zmien ne go świa tła 
Sło wa.

3.w Tu o cie le snym. Je że li zaś świa tło to by ło cie le sne, co za iste jest
praw do po dob ne, poj mu je się, że by ło to świe tli ste cia ło, jak na przy kład
świe tli sty ob łok; któ re nie z ni co ści, lecz z przed ło żo nej ma te rii for mal nie
zo sta ło uczy nio ne, by by ło świa tłem i mia ło si łę świe ce nia. Z nim po wstał
pierw szy dzień, po nie waż przed świa tłem nie by ło ani dnia ani no cy, chociaż
czas był.
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223 Rdz 1,3-5.
u Za gad nie nie przed ło żo ne tak, jak znaj du je sią u Hu go na, De sa cra men tis, I,1,9 (PL

176,193 D).
224 De Ge ne si ad lit te ram, I, roz dzia ły 3-5 oraz roz dział 17 (PL 34,248nn oraz 258; CSEL

28-I,7-10 oraz 23-26). Zo bacz ta kże: De Ge ne si ad lit te ram im per fec tus li ber, roz dział 5, n. 20
(PL 34,227n; CSEL 28-I,471n); Con tra Fau stum, XXII, roz dział 10 (PL 42,405; CSEL
25,598n).

v Roz wią za nie opar te na Glos sa or di na ria do Rdz 1,3 (u Mi ko ła ja z Li ry, I,24a -b; v 3b -c),
skąd wzię to sło wa Au gu sty na.

225 Rdz 1,1.
226 Rdz 1,3.
227 Księ ga I, roz dzia ły 4-5, nn. 9-10 (PL 34,249n; CSEL 28-I,8n).
w Część z Summa sententiarum, III,1 (PL 171,1116 C; 176,89 A) więcej zaś z Hugona,

De sacramentis, I,1,9 (PL 176,193 D – 194 B).



Roz dział 3 (66).

1.x Że to świa tło zo sta ło uczy nio ne gdzie wi dać słoń ce i mo gło
świe cić w wo dach. – Au gu styn, Su per Ge ne sim.228 „Je śli zaś py ta się
gdzie uczy nio ne zo sta ło to świa tło, gdy głę bo kość przy kry wa ła wszel ką wyso -
kość zie mi; mo żna po wie dzieć, że w tych stro nach zo sta ło uczy nio ne, które
obec nie oświe ca dzien ne świa tło słoń ca. Nie dziw, że świa tło mo że w wo -
dach świe cić, sko ro są one czę sto oświe tla ne i przez dzia ła nie że gla rzy,
którzy za nu rze ni w głę bi nę, wy pusz cza nym z ust ole jem oświe tla ją so bie
wo dy;229 one na po cząt ku by ły du żo rzad sze, niż są te raz, po nie waż nie były
jesz cze ze bra ne w jed nym miej scu.”

2.y Uczy nio ne więc to świa tło dzie rży ło ro lę i miej sce słoń ca, ob ra ca jąc się
swym ru chem, wy dzie la ło noc i dzień. Że tam naj pierw świa tło uka - [391]
za ło się, praw do po dob ne jest, gdzie wi dać słoń ce, co dzien nym bie giem
ob je żdża ją ce, by świa tło tą sa mą ście żką obie ga jąc, a naj pierw zstę pu jąc do
za cho du czy ni ło wie czór; po tem przy wo ła ne do wscho du ju trzen kę, to jest
oświe ca ło po ra nek. – I tak od dzie lił Bóg świa tłość od ciem no ści, i na zwał
świa tłość Dniem, a ciem ność No cą.230

Roz dział 4z (67).

1. Że dzień ró żny mi spo so ba mi jest bra ny. Tu trze ba za zna czyć, że
dzień w Pi śmie Świę tym bra ny jest na ró żne spo so by. Dniem bo wiem zwie
się to świa tło, któ re w owych trzech dniach oświe tla ło ciem no ści. I dniem
zwie się ta kże sa mo oświe tla nie po wie trza. Na zy wa się ta kże dniem okres
dwu dzie stu czte rech go dzin, jak bra ne jest, gdy mó wi:231 I stał się wie czór
i ra nek, dzień je den.

2. Jak trze ba wy dzie lać to: I stał się wie czór i ra nek, dzień je den.
To na le ży tak wy dzie lać: stał się naj pierw wie czór, a po tem ra nek, i tak zo -
stał wy peł nio ny je den dzień dwu dzie stu czte rech go dzin, mia no wi cie dzień
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x Sło wa są Be dy (bez wzglę du na ru bry kę, któ ra przy pi su je je Au gu sty no wi) w Glos sa
or di na ria do Rdz 1,3 (u Mi ko ła ja z Li ry I,24b; v 3d). Zo bacz wy żej, przy pis do 1 roz dzia łu
tej Dys tynk cji. Skąd zno wu wi dać, że Mistrz ni gdy nie miał w rę kach De Ge ne si ad lit te ram,
lecz ra czej za kła dał, iż wszyst ko bez i mien ne (czy li nie pod pi sa ne) w Glos sa or di na ria nale ży
przy znać Au gu sty no wi.

228 Ra czej Be da, In Ge ne sim 1,3 (PL 91,17 A; CCL 1118 A,8).
229 Ten sam przy kład przy ta cza Ba zy li, In He xaëme ron, ho mi lia 2, n. 7 (PG 29,46 B), a stąd

Am bro ży, He xaëme ron, I, roz dział 9, n. 33 (PL 14[1845]142 C; CSEL 32,36).
y Ca łość z Hu go na, De sa cra men tis, I,1,9 (PL 176,194 B), jak już za pi sał pe wien glo sa tor

w ko dek sie Wa ty kań skim ła ciń skim 688 (= V).
230 Rdz 1,4-5.
z Za ra zem z Glos sa or di na ria do Rdz 1,5 (u Mi ko ła ja z Li ry I,24c; v 4b), skąd po wa ga

Be dy (pod imie niem Au gu sty na u Mi ko ła ja z Li ry; bez i mien na w ko dek sie v); oraz z Hu go na,
De sa cra men tis, I,1,9 (PL 176,194 B -C).

231 Rdz 1,5.



na tu ral ny, któ ry miał wie czór, lecz nie miał po ran ka. Po ran kiem bo wiem
zwie się ko niec po przed nie go i po czą tek na stęp ne go dnia, jest nim ju trzen -
ka, któ ra nie ma ani peł ne go świa tła ani cał ko wi tej ciem no ści. – Po ran ka
więc pierw szy dzień nie miał, po nie waż i nie po prze dzał go dzień, któ ry
koń czył by się po cząt kiem dnia na stęp ne go, i dla te go zwłasz cza, że po uka -
za niu się świa tła, za raz na zie mi za ist niał pe łen i prze ja sny dzień, któ ry za -
czął się nie od ju trzen ki, lecz od peł ne go świa tła, i po ran kiem na stęp ne go
dnia zo stał do peł nio ny. – Be da. Stąd Be da, Su per Ge ne sim:232 Sto sow ne
by ło, by dzień za czy nał się od świa tła i dą żył do po ran ka dnia na stęp ne go,
aby oznaj mio ne by ło, że dzie ła Bo ga od świa tła się za czę ły i na świe tle do -
peł nio ne zo sta ły”. – In ne zaś dni mia ły po ra nek i wie czór, ka żdy z nich za -
czy na jąc się od swe go po ran ka, roz cią gał się aż do po ran ka dru gie go dnia.

[392] Roz dział 5 (68).

1.z O na tu ral nym po rząd ku li cze nia dni oraz o tym, któ ry wpro wa -
dzo ny jest dla ta jem ni cy. To jest na tu ral ny po rzą dek wy dzie la nia dni, aby
wy dzie la ne i li czo ne by ły dni od po ran ka do po ran ka. Po tem zaś w ta jem -
ni cy sta ło się, że dni li czo no od wie czo ra do wie czo ra i w li cze niu dzień
do łą cza ny jest do po prze dza ją cej no cy, cho ciaż we dług na tu ral ne go po -
rząd ku po prze dza ją cy dzień po wi nien  być do łą czo ny do na stę pu ją cej nocy:
po nie waż (Oto ta jem ni ca), czło wiek ze świa tła przez grzech po padł 
w ciem no ści nie wie dzy i grze chów, po tem przez Chry stu sa z ciem no ści po -
wró cił na świa tło. Stąd Apo stoł:233 Nie gdyś by li śmy ciem no ścią, lecz te raz
świa tło ścią w Pa nu.

2.a Pierw szy więc dzień nie od zo rzy, lecz od peł ne go świa tła się za czy -
na jąc, a po tem wie czo rem, przy po ma łu za cho dzą cym świe tle uby wa jąc,
do peł nio ny zo stał po ran kiem dnia na stęp ne go. Dla te go Be da:234 „Przy po -
ma łu za cho dzą cym świe tle, i pod cho dzą cym w ni ższe stro ny po okre sie
dłu go ści dzien nej, stał się wie czór, jak obec nie zwy kło się dziać zwy kłym
bie giem słoń ca. Stał się zaś po ra nek, gdy ono wra ca jąc na zie mię za czy nało
in ny dzień, i do peł nio ny zo stał je den dzień dwu dzie stu czte rech go dzin. 
A w tych trzech dniach noc by ła cał ko wi cie ciem na, któ ra po stwo rze niu
gwiazd ja kimś świa tłem ja śnia ła.”

3.b Dla cze go uczy nio ne zo sta ło słoń ce, je że li wy star cza ło to świa -
tło. – Au gu styn. Zwy kło zaś py tać się,235 „dla cze go uczy nio ne zo sta ło słońce,
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232 In Ge ne sim, 1,5 (PL 91,18 B; CCL 118A,10).
z Zo bacz: Hu go, jak wy żej; oraz Au gu styn, De Tri ni ta te, IV, roz dział 6, n. 10 (PL 42,894;

CCL 50,174), któ ry jed nak nie sta no wi źró dła.
233 Ef 5,8.
a Sło wa Be dy wzię te są z Glos sa or di na ria do Rdz 1,5 (pod imie niem Au gu sty na, u Mi -

ko ła ja z Li ry, I,24d; bez i mien nie w v 4b).
234 In Ge ne sim, 1,5 (PL 91,17 D – 18 A; CCL 118A,9n).
b Opie ra się na Glos sa or di na ria do Rdz 1,3 (u Mi ko ła ja z Li ry I, 24b; v 3d).
235 Au gu styn, De Ge ne si ad lit te ram, I, roz dział 11, n. 23 (PL 34,254; CSEL 28-I,16).



je że li to świa tło wy star cza ło do czy nie nia dnia.” – Na co mo żna od po wie -
dzieć, że być mo że owo świa tło oświe ca ło wy ższe stro ny, a do oświe tle nia
ni ższych po trze ba by ło, by po wsta ło słoń ce; lub ra czej dla te go, że „po uczy -
nie niu słoń ca po więk szył się blask dnia: bo dzień du żo więk szym świa tłem
ja śniał po tem niż przed tem.” 

[393] 4.c Je że li zaś py ta się, co sta ło się z tym świa tłem, sko ro te raz go
nie wi dać, mo żna od po wie dzieć, że al bo z nie go ufor mo wa ne zo sta ło ciało
słoń ca, al bo że „jest w tej czę ści nie ba,236 gdzie jest słoń ce: nie iż ono jest
słoń cem, lecz tak z nim złą czo ne, że nie mo żna od ró żnić.”

Roz dział 6d (69).

Jak na le ży brać to: Rzekł Bóg: czy dźwię kiem gło su Bóg to mó wił,
czy inaczej. Prócz tego należy zbadać w jaki sposób należy brać co mówi:237

Rzekł Bóg, czy cza so wo, lub dźwię kiem gło su to po wie dział, czy in nym spo -
so bem. – Au gu styn, Su per Ge ne sim,238 prze ka zu je, że Bóg nie po wie dział
ani cza so wo, ani dźwię kiem gło su. Bo je że li cza so wo, to zmien nie; a je że -
li cie le śnie po wie się, że brzmiał głos Bo ga, ani nie by ło ję zy ka, któ rym by
mó wił, ani nie by ło, kto by miał sły szeć i poj mo wać. Do brze więc od no si
się głos Bo ga do na tu ry Sło wa, przez któ re wszyst ko się sta ło. Rzekł więc
Bóg Niech się sta nie itd. nie cza so wo, nie dźwię kiem gło su, lecz w Sło wie
so bie współ wiecz nym, to zna czy zro dził bez cza so wo Sło wo, w któ rym było,
i od wiecz nie za rzą dził, by sta ło się w cza sie, i sta ło się w nim.

Roz dział 7 (70).

1.e Jak na le ży brać, co jest po wie dzia ne: Oj ciec dzia ła w Sy nu al bo
przez Sy na, al bo w Du chu Świę tym. Tu zwy kło się py tać, w ja ki spo sób
na le ży brać, co jest po wie dzia ne, że Oj ciec dzia ła w Sy nu, al bo przez Sy na,
al bo w Du chu Świę tym. To bo wiem Pi smo Świę te czę sto nam przed kła da,
jak:239 Pa nie! Wszyst koś w mą dro ści uczy nił, to zna czy w Sy nu; i:240 W po -
cząt ku, to zna czy w Sy nu, stwo rzył Bóg nie bo i zie mię; oraz to:241 Przez
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c Py ta nie po sta wio ne na pod sta wie Hu go na, De sa cra men tis, I,1,15 (PL 176,198 D)
skąd i pierw sza część od po wie dzi (ta mże 199 A); resz ta z Glos sa or di na ria do Rdz 1,3, jak
w nu me rze po przed nim.

236 Au gu styn, jak wy żej, roz dział 10, n. 22 (PL 34,254; CSEL 28-I,16).
d Wszyst ko jak by z Glos sa or di na ria do Rdz 1,3 (u Mi ko ła ja z Li ry, I,24b; v 3c).
237 Rdz 1,3.
238 Księ ga I, roz dział 2, nn. 4-6 (PL 34,248; CSEL 28-I,5nn).
e Py ta nie wy ni ka ze słów Au gu sty na, jak na koń cu te go nu me ru; na stęp nie zo bacz Glossa

Mi strza do Ps 103,24 (PL 191,940 A) oraz Glos sa or di na ria do te go uryw ka (u Mi ko ła ja z Li ry,
III,241r); jak też Glos sa Lom bar da do Ps 32,6 (PL 191,329 A), gdzie rów nież przy to czo na
jest po wa ga Au gu sty na.

239 Ps 103,24.
240 Rdz 1,1.
241 Hbr 1,2.



któ re go uczy nił i świa ty. O [394] tym ta kże uryw ku Psal mu:242 Sło wem
Pań skim nie bio sa utwier dzo ne są itd. po wia da Au gu styn,243 że „Oj ciec
dzia ła przez Sło wo swo je i Du cha Świę te go”. Jak więc na le ży to brać?

2. My śle li nie któ rzy błęd no wier cy, że Oj ciec jak pi sarz i rze mieśl nik po -
słu gu je się Sy nem i Du chem Świę tym jak na rzę dzia mi w czy nie niu rze czy,
z po wy ższych słów bio rąc spo sob ność błą dze nia. Po bo żna wia ra od rzu ca to
ja ko bluź nier cze i prze ciw ne zdro wej na uce.

3.f Tu otwie ra w ja kim zna cze niu mó wi się, że Oj ciec dzia ła w Synu
lub przez Sy na. Nie na le ży więc my śleć, że Pi smo Świę te dla te go czę sto
wspo mi na, że Oj ciec dzia ła w Sy nu al bo przez Sy na, ja ko by Syn nie mógł
dzia łać gdy by Oj ciec nie po dał mu pra wi cy, lub ja ko by był ja kimś na rzę -
dziem dzia ła ją ce go Oj ca; lecz ra czej ze chcia ło, by przez te sło wa my śla no,
iż Oj ciec  dzia ła z Sy nem i Du chem Świę tym, a bez nich ni cze go nie czy ni.

4. Prze ciw ko te mu wy ja śnie niu po wsta je błęd no wier ca. Lecz błęd -
no wier ca po wia da: Na tej za sa dzie mo żna by po wie dzieć, że Syn dzia ła
przez Oj ca lub w Oj cu, a Duch Świę ty z ni mi obu lub przez obu, po nie waż
Syn dzia ła z Oj cem, a Duch Świę ty z oby dwo ma. – Od po wiedź. Krót ko mu
się od po wia da, że dla te go po wie dzia ne jest to, a nie tam to, by w Oj cu wy -
ka za ne zo sta ło pra wo Oj ca.244 Bo nie Oj ciec od Sy na, lecz Syn od Oj ca działa,
a Duch Świę ty od obu. I dla te go czy ta się, że Syn dzia ła rów nież przez
Ducha Świę te go, po nie waż z Du chem Świę tym dzia ła, od Sy na ma ją cym,
że by dzia łał.

5.g In ne wy ja śnie nie po wy ższych. Mo żna to brać też ina czej, że mó wi
się, iż Oj ciec dzia ła przez Sy na i w Sy nu, po nie waż go zro dził ja ko sprawcę
wszyst kie go: jak mó wi się, że przez nie go są dzi,245 po nie waż zro dził sę dzie -
go. Tak i przez Du cha Świę te go mó wi się, że dzia ła czy to Oj ciec, czy to Syn,
po nie waż od obu po cho dzi Duch Świę ty, wy ko naw ca wszyst kie go. – Stąd
Jan Zło to usty w Expo si tio Epi sto lae ad He bra eos tak mó wi:246 „Nie że by
[395] błęd no wier ca da rem nie po dej rze wał, ja ko by Syn był ja kimś na rzę -
dziem Oj ca. I nie mó wi się, że przez nie go Oj ciec uczy nił, ja ko by sam nie
mógł uczy nić. Lecz jak mó wi się, że Oj ciec są dzi przez Sy na, po nie waż zro -
dził sę dzie go, tak też mó wi się, że dzia ła przez Sy na, po nie waż wia do mo,
że zro dził go ja ko spraw cę. (Zau waż: Oj ciec zwa ny jest tu Przy czy ną
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242 Ps 32,6.
243 Enar ra tio II in Psal mum 32, ka za nie 2, n. 5 (PL 36,288; CCL 38,259).
f Prze ciw ko błęd no wier com, (o któ rych ni żej w n. 5), Mistrz tu przy swa ja so bie pewne

sło wa Zło to uste go, któ re po prze dza ją ni żej przy to czo ną po wa gę.
244 Zo bacz wy żej: I Księ ga Sen ten cji, Dys tynk cja 12, roz dział 2, n. 5; na stęp nie Dys tynk -

cja 20.
g Od po wiedź opar ta jest na sło wach Ja na Zło to uste go, któ re czy ta się w Glos sa Mi strza

do Hbr 1,3 (PL 192,406 C).
245 Zo bacz J 5,22: Bo Oj ciec ni ko go nie są dzi, lecz ca ły sąd od dał Sy no wi.
246 Ho mi lia 2, n. 2 (PG 63,21).



Syna.) Je że li bo wiem Oj ciec jest je go przy czy ną, ja ko Oj ciec, tym wię cej
jest przy czy ną te go, co przez Sy na zo sta ło uczy nio ne.” – To po wie dzia ne
zo sta ło o dzie le pierw sze go dnia.

DYS TYNK CJA XIV

Roz dział 1 (71).

O dzie le dru gie go dnia, któ re go uczy nio ne zo sta ło skle pie nie. 
I rzekł Bóg:247 Niech się sta nie skle pie nie mię dzy wo da mi, a niech prze -
dzie li wo dy od wód. I prze dzie lił wo dy, któ re by ły pod skle pie niem, od
tych, któ re by ły nad skle pie niem.

Roz dział 2h (72).

Że mó wi się, iż nie bo tu jest stwo rzo ne. – Be da. Na le ży wie dzieć, że
owe go „nie ba tu opi su je się stwo rze nie, jak mó wi Be da, Su per Ge ne sim,248

w którym umocowane są gwiazdy. Jemu poddane są wody w powietrzu i na
ziemi, a wyżej położone inne, o których powiedziano:249 Pokrywasz wodami
wierzch je go. Skle pie nie więc, czy li nie bo gwiaź dzi ste, jest po środ ku.

Roz dział 3 (73).

Z ja kiej ma te rii zro bio ne jest to nie bo. „Mo żna wie rzyć, że zro bio ne
jest z wód. Kry sta licz ny bo wiem ka mień,250 któ ry ma wiel ką si łę i przej rzy -
stość, z wód jest zro bio ny.”

[396] Roz dział 4 (74).

1. Ja kim spo so bem wo dy mo gły by być po nad nie bem i ja kie by ły -
by te wo dy. „Je że li ko goś wzru sza, ja kim spo so bem wo dy, z na tu ry płyn -
ne i spa da ją ce w dół, mo gą być nad nie bem, niech wspo mni, że o Bo gu
napisane jest:251 On więzi wodę w obłokach swoich. Kto bowiem pod niebem
wią że wo dy do cza su, za war te w opa rach ob ło ków, mo że też nad sfe rą nieba
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247 Rdz 1,6-7.
h Roz dzia ły 2-3 oraz roz dział 4, n. 1: z Glos sa or di na ria, do Rdz 1,6 (u Mi ko ła ja z Li ry,

I,24d -25a; v 4d -5a). Zo bacz ta kże Sum ma sen ten tia rum, III,1 (PL 171,1116 C -D; 176,89 B),
gdzie rów nież wspo mnia ny jest po gląd Be dy na ka mień kry sta licz ny i moc lo do wą.

248 In Ge ne sim, I,6-8 (PL 91,18 B – 19 A; CCL 118A,10n); któ re go sło wa na stę pu ją aż do
roz dzia łu 4, n. 1. 

249 Ps 103,3.
250 Zo bacz Syr 43,22 I ściął się lód z wo dy. Po rów naj: Ba zy li, In He xaëme ron, ho mi lia 3,

n. 4 (PG 29,62 B).
251 Hi 26,8.



nie w ni kło ści opa rów, lecz w lo do wej zwar to ści za wie sić wo dy, by nie spa -
dły.252 Ja kie zaś i do cze go zo sta ły stwo rzo ne, sam wie, kto stwo rzył.” – Oto
wy ka za ne zo sta ło ty mi sło wa mi, że nie bo zo sta ło zro bio ne, to mia no wi cie,
w któ rym umo co wa ne są gwiaz dy, to zna czy, któ re prze kra cza po wie trze;
oraz z ja kie go two rzy wa’ mia no wi cie z wód; oraz ja kie są wo dy, któ re są
po nad tym nie bem, mia no wi cie zwar te jak lód.

2.i In ni są dzą, że to nie bo jest na tu ry ogni stej, z ni mi zga dza się
Au gu styn. Nie któ rzy za ś253 mó wią, że nie bo, któ re prze kra cza prze strze -
nie po wie trza, jest na tu ry ogni stej, twier dząc, że „po nad czy stym po wie -
trzem jest ogień, któ ry mó wi się, iż jest nie bem; przy pusz cza ją, że  z te go
ognia zro bio ne są gwiaz dy i świa tła.” Z ni mi zda je się zga dzać Au gu styn. –
Czy zaś pod na zwą skle pie nie „poj mu je się nie bo, któ re prze kra cza po wie -
trze, czy sa mo po wie trze” te nże Au gu styn py ta i nie roz strzy ga;254 bar dziej
jed nak zda je się po twier dzać, że tu jest bra ne to nie bo, któ re prze kra cza
prze strze nie po wie trza. 

3.k Ja kie są wo dy, któ re są po nad nie bem i w ja ki spo sób tam we -
szły we dług Au gu sty na. Wo dy zaś, któ re są po nad tym nie bem, po wia -
da:255 „po cią ga ne są w po sta ci pa ry i za wi sa ją w jak naj mniej szych
kro pel kach, jak owo chmur ne po wie trze wy zie wem zie mi po cią ga wo dy
pod po sta cią pa ry i w ni kłych dro bi nach za wie sza, a po tem tę żej za okrą -
glo ne wy le wa desz czo wo. Je że li więc wo da mo że, jak wi dzi my, dojść do
takich dro bin, że uno szo na jest opa ra mi po nad po wie trze, z na tu ry lżej sze
od wód, dla cze go nie ma my wie rzyć, iż wsą cza się po nad to lżej sze nie bo,
w mniej szych kro pel kach i lżej szych opa rach? Lecz ja kim kol wiek spo so bem
tam są, nie wąt pi my, że są.”

[397] Roz dział 5l (75).

1. Ja ka jest po stać skle pie nia. – Au gu styn, Su per Ge ne sim: Zwy kło
się też py tać,256 ja kiej po sta ci jest nie bo. Lecz Duch Świę ty, choć na si pi sa -
rze wie dzie li, nie chciał mó wić przez nich, jak tyl ko co po ma ga zba wie niu.”

2. Czy niebo stoi, czy porusza się, i dlaczego nazywa się sklepieniem.
Pyta się także,257 czy stoi, czy porusza się. Jeżeli porusza się, mówią, jakim
sposobem jest sklepieniem? Jeżeli stoi, jakim sposobem krążą umoco wa ne
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252 Tu Be da przy ta cza sło wa Au gu sty na: De Ge ne si ad lit te ram, II, roz dział 5, n. 9 (PL
34,267; CSEL 28-I,39).

i Opar ty na Glos sa or di na ria do Rdz 1,6 oraz 7 (u Mi ko ła ja z Li ry, I,24d, 25d; v 4c -4d).
253 Ich po gląd oma wia i po chwa la Au gu styn, De Ge ne si ad lit te ram, II, roz dzia ły 3-4 (PL

34,265n; CSL 28-I,36nn).
254 Ta mże, roz dział 1, n. 1 (PL 34,263; CSEL 28-I,32).
k Za czerp nię ty z tej sa mej Glos sa or di na ria do Rdz 1,6 (u Mi ko ła ja z Li ry I,24d; v 4b).
255 Ta mże, roz dzia ły 4-5, nn. 7-9 (PL 34,266; CSEL 28-I,38n).
l Wszyst ko z Glos sa or di na ria do Rdz 1,7 (u Mi ko ła ja z Li ry I,25b; v 5a, 5b).
256 Księ ga II, roz dział 9, n. 20 (PL 34,270; CSEL 28-I,45n).
257 Au gu styn, ta mże, roz dział 10, n. 23 (PL 34,271 n; CSEL 28-I,47n).



w nim gwiaz dy? Lecz skle pie nie mo że być orze ka ne nie dla sta nia, lecz dla
mocy, lub nieprzekraczalnego kresu wód. Jeżeli zaś stoi, nic nie przeszkadza,
by gwiaz dy po ru sza ły się i krą ży ły. 

Roz dział 6m (76).

Dla cze go Pi smo o dzie le dru gie go dnia za mil cza ło to, co w in nych
po wie dzia ło. Po tem zwy kło się py tać, dla cze go tu nie zo sta ło po wie dziane,
tak jak w dzie łach in nych dni:258 I wi dział Bóg, że by ło do bre. Tu mie ści
się ja kaś ta jem ni ca. Mo że dla te go nie zo sta ło tu po wie dzia ne,259 co jed nak
sta ło się tak jak w in nych, po nie waż „drugi” sta no wi zasadę odmienności 
i znak wy dzie le nia.260

Roz dział 7n (77).

O dzie le trze cie go dnia, kie dy wo dy zo sta ły ze bra ne w jed no miej -
sce. Na stę pu je:261 Po tem rzekł Bóg: Niech się zbio rą wo dy na jed no miej -
sce, a niech się uka że [398] miej sce su che. Dzie łem trze cie go dnia jest
ze bra nie wód na jed no miej sce. – Be da:262 „Ze bra ne bo wiem są wszyst kie
wo dy ni ższe od nie ba w jed no” źró dło, „by ja sność, któ ra dwa mi nio ne dni
prze zie ra ła wo dy by strym świa tłem, w czy stym po wie trzu ja śniej błysz czała,
a uka za ła się zie mia, któ ra le ża ła po kry ta; a ta, któ ra od wo dy by ła błot nista,
sta ła się su cha i zdat na dla ro ślin.” Te go sa me go bo wiem dnia: Zro dziła
zie mia zie le zie lo ne i drze wo czy nią ce owo ce.263

Roz dział 8 (78).

1. Gdzie zaś zgro ma dzo ne zo sta ły wo dy. – Be da:264 „Je że li zaś py ta się,
gdzie wo dy zo sta ły ze bra ne, któ re po kry wa ły ca łą prze strzeń aż do nieba:
mo gło być, że zie mia bę dą ca pod spodem udo stęp ni ła czę ści szcze li no we,
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m W du żej czę ści opie ra się na sło wach Hu go na, De sa cra men tis, I,1,20 (PL 176,201 B);
lecz „za sa da odmienności” za czerp nię ta jest z po wa gi Hie ro ni ma, w Glos sa or di na ria do
Rdz 1,8 (u Mi ko ła ja z Li ry I,25a -b; v 4b -c).

258 Rdz 1,4.10.12 itd.
259 We dług prze kła du Księ gi Ro dza ju, za któ rym idzie Au gu styn, ta kże tu po wie dzia ne

by lo: I wi dział Bóg, że by ło do bre; zo bacz: De Ge ne si ad lit te ram, II, roz dział 1, n. 1 (PL 34,
263; CSEL 28-I,32).

260 Hie ro nim, Ad ver sus Io vi nia num, I, n. 16 (PL 23[1845]236 A); po rów naj: Be da, In
Ge ne sim, 1,7 (PL 91,19 C); CCL 118A,12).

n Roz dzia ły 7-8 z ma ły mi wy jąt ka mi za czerp nię te są co do li te ry z Glos sa or di na ria do
Rdz 1,9 (u Mi ko ła ja z Li ry I,25c; v 5b). Źró dło roz dzia łu 7 znaj du je my w Hu go na: No tu lae
in Ge ne sim (PL 175,35 B); Mistrz zda je się nie znać te go dzieł ka.

261 Rdz 1,9.
262 In Ge ne sim, 1,9 (PL 91,20 A -B; CCL 118A,12n).
263 Rdz 1,12.
264 In Ge ne sim, jak wy żej (PL 91,20 B -C oraz 20 D – 21 A; CCL 118A,13n), skąd rów nież

n. 2; od le gle z Au gu sty na: De Ge ne si ad lit te ram, jak wy żej, roz dział 12, n. 26 (PL 34,255n;
CSEL 28-I,18n).



gdzie przy ję ła płyn ne wo dy. Mo żna też wie rzyć, że pier wot ne wo dy by ły
rzad sze, że jak ob ło ki po kry wa ły zie mię, lecz przez ze bra nie zo sta ły zgęsz -
czo ne” i dla te go ła two mo gły być ze bra ne na jed no miej sce.

2. Ja kim spo so bem wszyst kie wo dy zo sta ły zgro ma dzo ne na jedno
miej sce, sko ro wie le jest mórz i rzek. „Cho ciaż wia do mo, że wie le jest
mórz i rzek, mó wi jed nak, że wo dy zo sta ły ze bra ne na jed no miej sce, z po -
wo du cią gło ści wszyst kich wód, któ re są na zie mi, po nie waż wszyst kie 
rzeki i mo rza łą czą się wiel kim mo rzem. I dla te go gdy po wie dział, że wo dy
ze bra ne są na jed no miej sce, po tem rzekł w licz bie mno giej:265 ze bra nie
wód, ze wzglę du na ich mno gie za to ki, a wszyst kie one po czą tek ma ją 
w wiel kim mo rzu.”

Roz dział 9o (79).

1. O dzie le czwar te go dnia, kie dy uczy nio ne zo sta ły świa tła. Na stę -
pu je:266 I rzekł Bóg: Niech się sta ną świa tła na skle pie niu nie ba, a niech
dzie lą dzień od no cy.

2.p Że w pierw szej trzyd niów ce uczy nio ne zo sta ło roz rzą dze nie i wy-
dzielenie czterech żywiołów, a w następnej trzydniówce ozdoba i świat.
W po przed niej [399] trzyd niów ce roz rzą dzo na zo sta ła ma chi na ca łe go tego
świa ta i przy dzie lo na je go czę ściom. Po ufor mo wa niu bo wiem dnia pierw -
sze go świa tło ści, któ ra wszyst ko roz ja śnia, dwa na stęp ne dni prze zna czo -
ne zo sta ły naj wy ższej i naj ni ższej czę ści świa ta, mia no wi cie skle pie niu,
po wie trzu, zie mi i wo dzie. Bo dru gie go dnia skle pie nie zo sta ło z gó ry roz -
pię te; trze cie go zaś po ze bra niu mas wod nych w ich zbior ni kach, zie mia
się od sło ni ła i po wie trze roz po go dzi ło. Czte ry więc ży wio ły świa ta w tych
dniach przy dzie lo ne zo sta ły swo im miej scom i roz po rzą dzo ne. W trzech zaś
na stęp nych dniach te czte ry ży wio ły zo sta ły ozdo bio ne. Czwar te go bo wiem
dnia skle pie nie zo sta ło przy ozdo bio ne słoń cem, księ ży cem i gwiaz da mi.
Pią te go po wie trze otrzy ma ło ozdo bę w pta kach, a wo dy w ry bach. Szó ste go
zie mia otrzy ma ła by dło i pła zy oraz zwie rzę ta. Po nich wszyst kich uczy nio -
ny zo stał czło wiek z zie mi i na zie mi; jed nak nie do zie mi, ani z po wo du
zie mi, lecz do nie ba i z po wo du nie ba.

3. Przed wszyst kim mó wi się o ozdo bie nie ba, tak jak wcze śniej
zo sta ła uczy nio na. Po nie waż zaś nie bo prze wy ższa pięk nem po zo sta łe
żywio ły i wcze śniej od in nych zo sta ło uczy nio ne, dla te go przed in ny mi
zdobio ne jest czwar te go dnia, któ re go po wsta ją gwiaz dy.
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265 Zo bacz: Rdz 1,10.
o Tu za rów no Al bert Wiel ki, jak To masz z Akwi nu, za kła da ją po czą tek Dys tynk cji XV; 

o czym zo bacz po ni ższy przy pis, na po cząt ku tej Dys tynk cji.
266 Rdz 1,14.
p Po więk szej czę ści z Hu go na, De sa cra men tis, I,1,24-25 (PL 176,202 D – 203 A); tro chę

(mia no wi cie: „dwa... czę ści świa ta”) z Glos sa or di na ria do Rdz 1,14 (u Mi ko ła ja z Li ry I,26a;
v 7b), któ ra opie ra się na Au gu sty nie, De Ge ne si ad lit te ram, II, roz dział 13, n. 27 (PL 34,
274; CSEL 28-I,52n).



Roz dział 10r (80).

Dla ja kie go po żyt ku uczy nio ne zo sta ły świa tła. – Au gu styn, Su per
Ge ne sim:267 One dla te go zo sta ły uczy nio ne, by przez nie „roz ja śnio na by -
ła część ni ższa, by nie by ła ciem na dla miesz kań ców. Dla sła bo ści lu dzi za -
dba no, by dzię ki obie ga ją ce mu słoń cu lu dzie rzą dze ni by li na stęp stwem
dnia i no cy, z po wo du ko niecz no ści spa nia i czu wa nia. A ta kże dla te go, by
noc nie po zo sta ła nie ozdo bio na, lecz księ ży cem i gwiaz da mi po cie sza ni
by li lu dzie, któ rzy mu szą w no cy pra co wać; oraz po nie waż są pew ne zwie -
rzę ta, któ re nie mo gą znieść świa tła.”

[400] Roz dział 11s (81).

Jak na le ży brać to, co mó wi: I niech bę dą na zna ki i cza sy. – Augu -
styn w tym sa mym dzie le:268 Co zaś do dał: i niech bę dą na zna ki i cza -
sy i dni i la ta, zwy kło się py tać, jak to brać na le ży. Wy da je się bo wiem tak
po wie dzia ne, jak by czwar te go dnia za czę ły się cza sy, cho ciaż wcze śniej trzy
dni nie by ły bez cza su. I dla te go cza sy, któ re dzie ją się przez gwiaz dy, po -
win ni śmy brać nie za okre sy trwa nia, lecz za zmien ność ja ko ści po wie trza,
po nie waż dzie ją się one dzię ki ru chom gwiazd, jak dni i la ta, któ re zwy -
czaj nie zna my. Są bo wiem na zna ki po go dy i na wał ni cy, po nie waż przez
nie wy dzie la my czte ry po ry ro ku, mia no wi cie wio snę, la to, je sień i zi mę. –
Be da:269 Al bo są na zna ki i cza sy, to zna czy na wy dzie la nie go dzin cza su,
„po nie waż za nim się sta ły, po rzą dek cza sów żad ny mi wska za nia mi nie był
ozna cza ny, lub go dzi na po łu dnio wa, lub ja ka kol wiek go dzi na”. To zo sta ło
uczy nio ne czwar te go dnia.

DYS TYNK CJA XVt

Roz dział 1u (82).

O dzie le pią te go dnia, kie dy Bóg stwo rzył z wód la ta ją ce i pły wa -
ją ce. Rzekł też Bóg:270 Niech wy wio dą wo dy płaz du szy ży ją cej, i ptac two
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r Z tej sa mej Glos sa or di na ria, do Rdz 1,14 (jak wy żej).
267 Księ ga II, roz dział 13, n. 27 (PL 34,274; CSEL 28-I,52n.
s Tekst spo rzą dzo ny z Glos sa or di na ria do Rdz 1,14 (u Mi ko ła ja z Li ry I,26a,26b; v 7b, 7a).
268 Księ ga II, roz dział 14, nn. 28-29 (PL 34,274n; CSEL 28-I,53-56).
269 In Ge ne sim 1,14 (PL 91,22 B; CCL 118A,16).
t O ró żnych po cząt kach tej Dys tynk cji zo bacz: I. Bra dy, The Di stinc tions of Lom bard’s

Bo ok of Sen ten ces and Ale xan der of Ha les, w Franc. Stu dies 25(1965)112n. Tak wiel ka roz -
bieżność zachodzi wśród Scholastyków, że lepsze wydało się nam, pójść tu za innymi naszymi
wy da nia mi Lom bar da.

u Zo bacz: Sum ma sen ten tia rum, III,1 (PL 171,1117 A; 176,89 C).
270 Rdz 1,20.



nad zie mią. Dzie łem pią te go dnia jest for ma cja ryb i pta ków, któ ry mi zdob -
ne są dwa ży wio ły; i z tej sa mej ma te rii, to jest z wód, ry by i pta ki stwo rzył,
la ta ją ce uno sząc w po wie trze, a pły wa ją ce od sy ła jąc w głę bi ny.271

[401] Roz dział 2v (83).

O dzie le szó ste go dnia, kie dy stwo rzo ne zo sta ły zwie rzę ta i pła zy
zie mi. Na stę pu je: Rzekł Bóg:272 Niech zro dzi zie mia du szę ży ją cą, by dło 
i płaz i zwierzęta ziemne, według rodzajów swoich itd. Dzieło dnia szóstego
opi su je się, gdy mó wi się, że zie mia zdo bi się zwie rzę ta mi.

Roz dział 3w (84).

Czy ja do wi te szko dli we zwie rzę ta zo sta ły uczy nio ne po grze chu,
czy z po wo du grze chu za czę ły szko dzić, wcze śniej uczy nio ne nie -
szko dli we. – Au gu styn, Su per Ge ne sim:273 „Zwy kło się py tać o ja do wi te
i szko dli we ży jąt ka, czy zo sta ły stwo rzo ne po grze chu czło wie ka na po mstę,
czy ra czej stwo rzo ne nie szko dli we, za czę ły szko dzić grzesz ni kom. – Roz -
wią za nie. Za iste mo żna mó wić, że stwo rze nia nie szko dzi ły by lu dziom,
gdy by nie zgrze szy li. Za czę ły bo wiem szko dzić dla uka ra nia wad i od stra -
sza nia, lub dla do świad cze nia i udo sko na le nia cno ty. Zo sta ły więc stwo rzone
nie szko dli we, a z po wo du grze chu szko dli we się sta ły.

Roz dział 4x (85).

Czy naj mniej sze stwo rzon ka wte dy zo sta ły stwo rzo ne. – Au gu -
styn:274 O nie któ rych też ma lut kich ży jąt kach za cho dzi py ta nie, czy stwo -
rzo ne zo sta ły w pierw szych stwo rze niach, czy po wsta ły póź niej z rze czy
ze psu tych. Wie le bo wiem po wsta je z wad wil got nych ciał, al bo wy zie wów,
czy z tru pów; nie któ re też z mur sze nia drew na i ro ślin oraz owo ców; a Bóg
jest spraw cą wszyst kie go. – Roz wią za nie. – Au gu styn:275 Mo żna też po -
wie dzieć, że te, któ re ro dzą się z ciał zwie rząt, zwłasz cza zde chłych, nie były
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271 Zo bacz hymn: „Ma gnae Deus po ten tiae... Par tim re mit tis gur gi ti, Par tim le vas in aëra”,
Bre via rium Ro ma num, nie szpo ry czwart ko we. Zo bacz: M. Dre ves – C. Blu me, Ana lec ta
hym ni ca, Lipsk 41(1903)37n. – Li tur gia Go dzin, Pal lot ti num, Po znań 3(1987)639. Hymn
nie szpor ny czwart ku pierw sze go ty go dnia okre su zwy kłe go: „Spra wi łeś, Bo że po tę żny, ...
Bo jed ne trwa ją w głę bi nach, A dru gie w nie bo się wzno szą.”

v Zo bacz: Glos sa or di na ria do Rdz 1,24 (u Mi ko ła ja z Li ry, I,27c; v 10a).
272 Rdz 1,24.
w Za czerp nię ty z Glos sa or di na ria do Rdz 1,24, z wie lu opusz cze nia mi (u Mi ko ła ja z Liry

I,27d; v 10d).
273 Księ ga III, roz dział 15, n. 24 (PL 34,289; CSEL 28-I,80 n).
x Z tej sa mej Glos sa or di na ria, z ró żnie roz ło żo ny mi sło wa mi (I,27d; v 10c).
274 Jak wy żej, roz dział 14, n. 22 (PL 34,288; CSEL 28-I,79n).
275 Ta mże, n. 23 (PL 34,288n; CSEL 28-I,80).



stworzone ze zwierzętami, chyba że możnościowo i materialnie; te zaś, które
z ziemi lub z wód się rodzą, lub powstały z tych, które przez ziemię zostały
zro dzo ne, mo żna sto sow nie po wie dzieć, że wte dy zo sta ły stwo rzo ne.

[402] Roz dział 5 (86).

1.y Dlaczego po wszystkim uczyniony został człowiek. Po stworzeniu
zaś i roz po rzą dze niu wszyst kich uczy nio ny zo stał czło wiek, ja ko pan i po sia -
dacz; któ ry nad wszyst ko miał być wy nie sio ny. Stąd na stę pu je:276 I wi dział
Bóg, że by ło do bre. I rzekł: Uczyń my czło wie ka itd.

2.z Za nim po wie o uczy nie niu czło wie ka, peł niej mó wi o spo so bie
pierw sze go stwo rze nia rze czy, dla te go wy żej do tknął krót ko; sko ro
mę żo wie ka to lic cy zda ją się ró żnić, gdy jed ni mó wią, że świat w ma -
te rii i for mie był tak ra zem stwo rzo ny, in ni zaś, że w od stę pach cza -
sów i dni: we dług któ rych po wy ższy wy kład był do tąd pro wa dzo ny.
Lecz za nim bę dzie my roz pra wia li o stwo rze niu czło wie ka, zrób my wy raź -
niej to, cze go wy żej krót ko do tknę li śmy, roz pra wia jąc peł niej.277 W tym bo -
wiem wy dzie le niu rze czy wi dać, że ka to lic cy pi sa rze ró żnią się, jak wy żej
po wie dzie li śmy. Jed ni mó wią, że rze czy zo sta ły stwo rzo ne i wy dzie lo ne we -
dług swo ich ga tun ków w od stę pach sze ściu dni. Po nie waż ich po glą do wi
Księ ga Ro dza ju zda je się bar dziej słu żyć i Ko ściół bar dziej go po twier dza,
dla te go do tych czas pil nie uczy li śmy w ja ki spo sób z owej ogól nej ma te rii,
naj pierw uczy nio nej nie fo rem nie, po tem ro dza je rze czy cie le snych przez
ob ro ty sze ściu dni zo sta ły osob no ufor mo wa ne.

Roz dział 6 (87).

1. Tu idzie za po glą dem tych, któ rzy spie ra ją się, że wszyst ko ra -
zem uczy nio ne zo sta ło. In nym zaś wy da je się, że nie zo sta ły uczy nio ne
w odstępach czasu, lecz tak uformowane zaczęły razem istnieć. Co Augustyn,
Su per [403] Ge ne sim,278 wie lu spo so ba mi usi łu je wy ka zać, mó wiąc, że cztery
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y Spo rzą dzo ny ze słów Abe lar da, In He xaëme ron: Po stwo rze niu wszyst kich in nych,
czy też roz rzą dze niu dla czło wie ka, w koń cu stwo rzył je go” (PL 178,759 D – 760 A); oraz
Hu go na. De sa cra men tis, I,1,25: „Czło wiek zaś uczy nio ny jest ostat nie go dnia... pan i posia -
dacz” (PL 176,203 A); oraz Sum ma sen ten tia rum, III,1: „...któ ry nad wszyst ko po wi nien być
wy nie sio ny” (PL 171,1117 A; 176.89 D).

276 Rdz 1,25-26.
z Nu mer 2 i roz dział 6. Z ró żnych po glą dów na He xaëme ron, zo bacz: Sum ma sen ten -

tia rum III,1 (PL 171,1117 A -B; 176,90 A -B), skąd Mistrz ta kże wie le za czerp nął. Zwień cze -
nie przed ło że nia opie ra się na Au gu sty na Su per Ge ne sim, jak się zda je, ze wspo mnia nej
Glos sa or di na ria do Rdz 1,1-25; na przy kład jej Pro the ma ta (u Mi ko ła ja z Li ry I,22d; v 1c);
Glos sa do Rdz 1,9 (I,25b; v 5c); do 2,4 (I,35b; 15r), ogól nie z De Ge ne si ad lit te ram, V, roz -
dział 1-4 (PL 34,321-324; CSEL 28-I,137-145).

277 W Dys tynk cji 12, roz dział 2.
278 Oprócz przy pi su w dru gim sze re gu (zna czo nym li te ra mi), zo bacz: De Ge ne si ad lit te -

ram, I, roz dzia ły 14-15, nn. 28-29; IV, roz dzia ły 33-34, nn. 51-55; VII, roz dział 28, n. 42 (PL 34,



ży wio ły od po cząt ku ist nia ły tak ufor mo wa ne jak obec nie wi dać, i nie bo
by ło przy ozdo bio ne gwiaz da mi; nie któ re zaś nie for mal nie lecz ma te rial -
nie zo sta ły wte dy uczy nio ne, któ re po tem przez doj ście cza sów zo sta ły for -
mal nie wy dzie lo ne, jak ro śli ny, drze wa a mo że zwie rzę ta. Wszyst ko więc
mó wią, że na sa mym po cząt ku cza su zo sta ło uczy nio ne, lecz jed ne for mal -
nie i zgod nie z ga tun ka mi, któ re wi dzi my że ma ją, jak więk sze czę ści świata;
dru gie zaś tyl ko ma te rial nie.

2. Lecz, jak mó wią, Mo jżesz prze ma wia jąc do lu du pro ste go i cie le snego,
miar ko wał spo sób wy po wie dzi, mó wiąc o Bo gu na po do bień stwo czło wieka,
któ ry wy ko nu je swe dzie ła przez trwa nie cza sów, pod czas gdy on wszystkie
swe dzieła razem uczynił. Stąd Augustyn powiada:279 „Mojżesz dlatego oddziel-
nie mó wi, że Bóg uczy nił te dzie ła, po nie waż nie mo żna by ło po wie dzieć,
że sta ło się ra zem przez czło wie ka, co mo gło ra zem stać się przez Bo ga.”
Rów nież:280 „Pi smo mo gło wy dzie lić cza sa mi oma wia nia, cze go Bóg cza sa -
mi dzia ła nia nie  wy dzie lił.” Ci, któ rzy po le ga jąc na tych i in nych po wa gach
te go ro dza ju, mó wią, że tak ufor mo wa ne czte ry ży wio ły i świa tła nie ba
razem mia ły ist nie nie; tych sześć dni, któ re wspo mi na Pi smo, na zy wa ją
sześciu ro dza ja mi, czy li roz ró żnie nia mi rze czy, któ re uczy nio ne zo sta ły
razem, czę ścią for mal nie, czę ścią przy czy no wo.

Roz dział 7a (88).

Jak poj mo wać, że Bóg od po czął od wszel kie go dzie ła swe go. Trze -
ba nam już opo wie dzieć o spo czyn ku dnia siód me go. Na pi sa ne jest,281 że
do ko nał Bóg w dzień siód my dzie ła swe go, i od po czął w dzień siód my od
wszel kie go dzie ła, któ re uczy nił. – Be da:282 Mó wi się, że Bóg od po czął
siód me go dnia „nie ja ko by zmę czo ny dzia ła niem, lecz od po czął od wszel -
kie go dzie ła, po nie waż no we [404] stwo rze nie prze stał czy nić. Od po cząć
bo wiem zwie się prze stać; dla te go w Apo ka lip sie:283 Nie ma ją spo czyn ku
mó wiąc: Świę ty, Świę ty, Świę ty, to jest mó wić nie prze sta wa ły. – Au gu -
styn:284 Mó wi się więc, że Bóg od po czął, po nie waż „od stą pił od czy nie nia
ro dza jów stwo rze nia, po nie waż wię cej no wych nie stwo rzył. Aż do tąd
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256n, 317nn, 371n; CSEL 28-I,20nn, 131-136, 227n); De Ge ne si ad lit te ram im per fec tus liber,
roz dzia ły 3-4, nn. 10-11 (PL 34,223n; CSEL 28-I,464nn).

279 Co do zna cze nia (gdyż sło wa są z Sum ma sen ten tia rum), De Ge ne si ad lit te ram, I, roz -
dział 15, n. 29 (PL 34,257; CSEL 28-I,21n).

280 Ta mże.
a Spo rzą dzo ny z Glos sa or di na ria do Rdz 2,2 (u Mi ko ła ja z Li ry, I,34b; v 13c), prócz

pew nych słów do łą czo nych z Hu go na, De sa cra men tis, I,1,5 „i nic po tem nie zo sta ło uczy -
nio ne, cze go na sa mym po cząt ku al bo ma te ria, jak w cia łach, al bo po do bień stwo, jak 
w du chach, nie po prze dzi ło” (PL 176,190 A).

281 Rdz 2,2.
282 In Ge ne sim 2,2 (PL 91,34 C -D; CCL 118A,33n).
283 Ap 4,8 w prze kła dzie Bi blii Ty niec kiej.
284 De Ge ne si ad lit te ram, IV, roz dział 12, nn. 22-23 (PL 34,304n; CSEL 28-I,108nn).



jednak, jak mó wi Praw da w Ewan ge lii,285 dzia ła Oj ciec z Sy nem, mia no wi -
cie za rząd ty mi ro dza ja mi, któ re wte dy zo sta ły stwo rzo ne. Moc bo wiem
Stwór cy jest przy czy ną ist nie nia dla wszel kie go stwo rze nia. Co więc mó wi
się: Oj ciec  mój aż do tąd dzia ła, i ja dzia łam, uka zu je cią gły za rząd wszel -
kim stwo rze niem. Dnia więc siód me go od po czął, by no we go stwo rze nia
wię cej nie czy nił, któ re go nie po prze dzi ła ma te ria lub po do bień stwo; lecz
aż do tąd dzia ła, by nie prze stał te go co stwo rzył za cho wy wać i tym rzą dzić.

Roz dział 8 (89).

1. Jak na le ży brać to, że mó wi się, iż Bóg do ko nał dzie ła swe go
siód me go dnia, sko ro wte dy od po czął od wszel kie go dzie ła swe go.
Lecz py ta się, ja kim spo so bem mó wi się, że Bóg siód me go dnia do koń czył
swe go dzie ła, sko ro od wszel kie go dzie ła w tym dniu od po czął, i nie uczy -
nił żad ne go no we go ro dza ju rze czy.

2.b We dług in ne go za pi su nie ma tam py ta nia, za któ rym idzie Augu-
styn. In ny prze kład ma:286 Do ko nał Bóg dzieł swo ich dnia szó ste go, co nie
na su wa żad ne go py ta nia; po nie waż wia do mo co w nim zo sta ło uczy nio ne,
i do koń cze nie wszyst kie go te go dnia zo sta ło do ko na ne, jak uka zu je Pi smo,
gdy mó wi:287 Wi dział Bóg wszyst kie rze czy, któ re uczy nił. I by ły bar dzo
do bre.

Roz dział 9 (90).

1. Ja kim spo so bem wszyst ko uczy nio ne przez Bo ga zwa ne jest bar -
dzo do bre. – Au gu styn w En chi ri dion.288 Wszyst ko mia no wi cie by ło dobre
z na tu ry i żad nej wa dy w swo jej na tu rze nie mia ło. I do bre jest, co Bóg
stwo rzył, „na wet ka żde z osob na, wszyst ko zaś ra zem bar dzo do bre, ponie -
waż na wszyst kim po le ga wszech - [405] świa ta prze dziw ne pięk no. W nim
ta kże to, co na zy wa się złe, do brze upo rząd ko wa ne i na swo im miej scu zło -
żo ne, wspa nia lej po le ca do bro, by bar dziej po do ba ło się i by ło chwa lebniej-
sze, gdy po rów nu je się ze złem.” Szó ste go prze to dnia uczy nio ne zo sta ło
do ko na nie wszyst kich dzieł.

2.c Tu po wra ca do sta wia ne go py ta nia, mia no wi cie ja kim spo so -
bem praw dzi we jest, że Bóg siód me go dnia do ko nał swe go dzie ła. 
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285 J 5,17.
b Wzię ty z Glos sa or di na ria do Rdz 2,2 (u Mi ko ła ja z Li ry I,34a, gdzie po wa ga za zna -

czo na jest ja ko Au gu sty na; w v 13d bez i mien na). A w rze czy wi sto ści jest Be dy, In Ge ne sim,
I (PL 91,33 C -D; CCL 118A,32),  bez wzglę du na ru bry kę Mi strza, któ ry jak by po pra wia siebie
ni żej w roz dzia le 9, n. 2.

286 Zo bacz: Au gu styn, De Ge ne si ad lit te ram, IV, roz dział 1 (PL 34,295; CSEL 28-I,93).
287 Rdz 1,31.
288 Roz dział 10-11 (PL 40,236; CCL 46,53).
c Z Glossa ordinaria do Rdz 2,2 (u Mikołaja z Liry, I,34a; v 13d); a jest Bedy, In Genesim,

I (PL 91,33 D, 34 B; CCL 118A,32).



– Be da.289 Dla te go ro dzi się po wy ższe py ta nie, „ja kim spo so bem mó wi się,
że Bóg do ko nał swe go dzie ła siód me go dnia, co ma praw da he braj ska,290

w któ rym jed nak mó wi się, że ni cze go no we go nie stwo rzył. (Roz wią zu -
je:) chy ba że mó wi się, iż siód me go dnia do ko nał dzie ła swe go, po nie waż
po bło go sła wił go i uświę cił, jak do da je Pi smo:291 Bło go sła wił dnio wi siód -
me mu i uświę cił go. Bło go sła wień stwo bo wiem i uświę ce nie jest dzie łem,
jak Sa lo mon do ko nał ja kie goś dzie ła, gdy po świę cił świą ty nię.”292

Roz dział 10 (91).

1.d Ja kie jest bło go sła wień stwo i uświę ce nie dnia siód me go. Mó wi
się zaś, że uświę cił i po bło go sła wił ten dzień, po nie waż ob da rzył go nad
in ne mi stycz nym bło go sła wień stwem i uświę ce niem. Dla te go w Pra wie po -
wie dzia no:293 Pa mię taj, abyś dzień so bot ni świę cił. 

2.e Dla cze go li cząc dni do cho dzi my aż do siód me go dnia. I stąd jest,
że li cząc dni do cho dzi my aż do siód me go, i mó wi my, że sie dem jest dni,
któ rych po wta rza niem ca ły czas się spę dza; nie że in ny jest od nich dzień
ósmy i dzie wią ty i tak o na stęp nych, lecz po nie waż w sze ściu dniach ro dzaje
rze czy zo sta ły wy dzie lo ne, a w siód mym, cho ciaż nie zo stał usta no wio ny
nowy rodzaj rzeczy, był w nim jednak jakby jakiś nowy stan, uświęcenia dzieł
i od po czyn ku spraw cy.

3. In ne roz wią za nie, któ rym Pi smo się wy ja śnia. Mo żna ta kże tak
wy ja śnić to:294 Do ko nał Bóg w dzień siód my dzie ła swe go, to zna czy uj rzał
do ko na ne i speł nio ne.

[406] DYS TYNK CJA XVI

Roz dział 1f (92).

O stwo rze niu czło wie ka: gdzie na le ży roz wa żyć dla cze go czło wiek
zo stał stwo rzo ny i jak zo stał usta no wio ny: tych dwo je wy żej zo sta ło
roz pa trzo ne, i ja ki uczy nio ny, i jak upadł, wresz cie ja kim spo so bem
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289 Co do Be dy zo bacz przy pi sy b -c.
290 Zo bacz: Hie ro nim, He bra icae qu aestio nes in li bro Ge ne sis, roz dział 2: “I do ko nał

Bóg w dniu szó stym dzieł swo ich, któ re uczy nił. Za miast dnia szó ste go w He braj skim ma
dzień siód my” (PL 23,940 A; CCL 72,4); tak i Wul ga ta.

291 Rdz 2,3.
292 1 Krl 8.
d Spo rzą dzo ny z Glos sa or di na ria, do Rdz 2,2-3 (u Mi ko ła ja z Li ry, I,34a, 35a; v 13d, 15a).
293 Wj 20,8.
e Opie ra się na Sum ma sen ten tia rum, III,1 (PL 171,1117 D – 1118 A; 176,90 C – 91 A).
294 Rdz 2,2.
f Nie mal ca ły spo rzą dzo ny z wy po wie dzi Sum ma sen ten tia rum, III,2 (PL 171,1118 A;

176,91 A), po tem i zwłasz cza z Hu go na, De sa cra men tis, I,6,1 (PL 176,263 B).



na pra wio ny: co na le ży roz trzą snąć. Po tych wstę pach, po dej mu je my teraz
to, co o stwo rze niu czło wie ka wy żej obie ca li śmy usku tecz nić i po rząd kiem
wy ło żyć. Wy da je się, że trze ba tu mia no wi cie roz wa żyć: dla cze go czło wiek
zo stał stwo rzo ny i jak usta no wio ny, i ja ki lub ja kim spo so bem uczy nio ny,
po tem jak upadł; na ko niec jak i przez co zo stał na pra wio ny. Z tych wy -
mie nio ne na pierw szym i dru gim miej scu, to jest przy czy nę stwo rze nia czło -
wie cze go i spo sób usta no wie nia, opra co wa li śmy wy żej na mia rę na szej
mo żli wo ści.295 Dla te go po zo sta je, by śmy roz trzą snę li ja ki, al bo ja kim spo -
so bem zo stał uczy nio ny.

Roz dział 2g (93).

Jak na le ży poj mo wać: Uczyń my czło wie ka na wy obra że nie i na po -
do bień stwo na sze. W Księ dze Ro dza ju czy ta się:296 Uczyń my czło wie ka
na wy obra że nie i na po do bień stwo na sze. – Be da:297 „W tym co mó wi
uczyń my, uka za ne jest jed no dzia ła nie trzech osób; w tym zaś co mó wi na
wy obra że nie i na po do bień stwo na sze, jed na i rów na sub stan cja” trzech
osób jest po ka za na. W oso bie bo wiem Bo ga Oj ca po wie dzia ne jest to do
Sy na i Du cha Świę te go, nie jak my ślą nie któ rzy, anio łom, po nie waż Bo ga 
i anio łów nie jest je den i ten sam ob raz lub po do bień stwo. 

[407] Roz dział 3h (94).

1.i Że wy obra że nie i po do bień stwo jest tu przez ró żnych roz ma -
icie bra ne: przez nie któ rych nie stwo rzo ne, przez in nych stwo rzo ne:
a nie stwo rzo ne al bo isto ta Trój cy, al bo Syn i Duch Świę ty. Wy obra że -
nie zaś i po do bień stwo w tym miej sce poj mu je się al bo nie stwo rzo ne, to
jest isto ta Trój cy, we dług któ rej czło wiek zo stał uczy nio ny; al bo stwo rzone,
w któ rym czło wiek zo stał uczy nio ny, a ono z czło wie kiem zro śnię te. Nie -
stworzone bowiem podobieństwo, którym jest Bóg, wydaje się, iż pojmował
Be da,298 po nie waż mó wi, że nie ma jed ne go wy obra że nia Bo ga i anio łów,
lecz trzech osób: i dla te go o oso bach, nie o anio łach jest tam mo wa. – Nie -
wła ści wie jed nak na zy wa się wy obra że niem, po nie waż wy obra że nie orze -
ka się w od nie sie niu do cze goś, cze go po do bień stwo ma i do któ re go
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295 W Dys tynk cji I, roz dzia ły 4-6.
g Wzię ty z Glos sa or di na ria, do Rdz 1,26 (u Mi ko ła ja z Li ry, I,28a; v 11b), i jest Be dy,

jak mo wa w in nych przy pi sach.
296 Rdz 1,26.
297 In Genesim 1,26 (PL 91,29 B; CCL 118 A,25), skąd i pozostałość, raczej co do znaczenia.
h Zo bacz: P. Lom bard, Glos sa do 1 Kor 11,7 (PL 191,1631 C -D), oraz Ser mo de Tri ni -

ta te et po eni ten tia (PL 171,435 C, 436 C); a ta kże Ber nard z Clu ny czy li z Mor las (Mo rval),
In struc tio sa cer do tis, I,1 (PL 184,774 C), któ ry jed nak, jak się zda je, nie jest źró dłem, lecz
stru mycz kiem.

i Zo bacz: Glos sa or di na ria, do Rdz 1,26 (jak wy żej).
298 Jak wy żej, na koń cu roz dzia łu 2.



przed sta wia nia zo sta ło uczy nio ne; tak jak wy obra że nie Ce za ra, któ re przed -
kła da ło je go po do bień stwo a w pe wien spo sób przed sta wia ło je go. Nie -
wła ści wie zaś wy obra że niem zwie się to, do cze go coś po wsta je; jak ści śle
na zy wa się przy kła dem, co z cze goś jest bra ne; a wzo rem, z cze go coś się
bie rze. Cza sem jed nak uży wa się nie wła ści wie jed ne go za miast dru gie go;
tak i mniej ści śle bie rze się „isto ta Trój cy”, je że li jed nak ona pod mia nem
„wy obra że nia” w tym miej scu jest poj mo wa na.

2. Po gląd tych, któ rzy my śle li, że po przez wy obra że nie i po do bień -
stwo bra ny tu jest Syn. Syn zaś ści śle zwie się ob ra zem Oj ca, jak wy żej,299

w trak ta cie o Trój cy po wie dzie li śmy. – Au gu styn w VII księ dze De Tri ni -
ta te. Dla te go by li ja cyś,300 „któ rzy tak roz ró żnia li, by przez wy obra że nie 
w tym miej scu poj mo wać Sy na; o czło wie ku zaś mó wić, że nie jest uczy -
nio ny wy obra że niem, lecz na wy obra że nie. Od rzu ca ich Apo stoł mó wiąc:301

Mę żczy zna jest wy obra że niem i chwa łą Bo żą. To bo wiem wy obra że nie,
czyli człowiek, gdy mówi się, że staje się na wyobrażenie, nie mówi się jakoby
stawało się względem Syna; inaczej nie powiedziałby na wyobrażenie nasze.
Jak bo wiem rzekł by na sze, sko ro Syn jest ob ra zem sa me go Oj ca?

3. Po gląd in nych, któ rzy wy obra że niem na zwa li Sy na a po do bień -
stwem Du cha Świę te go. By li też jesz cze in ni,302 przej rzy ściej to oma wia -
ją cy, któ rzy przez wy obra że nie Sy na, a przez po do bień stwo Du cha Świę -
te go poj mo - [408] wa li, któ ry jest po do bień stwem Oj ca i Sy na. I uwa ża li,
że dla te go po wie dzia ne zo sta ło w licz bie mno giej na sze, od no sząc to tylko
do po do bień stwa; co do wy obra że nia zaś trze ba do my ślać się mo je. Prze -
ka za li zaś, że czło wiek jest wy obra że niem, oraz uczy nio ny na wy obra że nie
i po do bień stwo, i jest wy obra że niem wy obra że nia i po do bień stwa.

4. Nie po chwa la ich zda nia, lecz uczy, że wy obra że nia i po do bień -
stwa Bo ga na le ży szu kać i je roz wa żać w czło wie ku, by wy obra że nie
i po do bień stwo poj mo wa ne by ło ja ko stwo rzo ne. Cho ciaż jed nak 
to roz ró żnie nie nie wy da je się zgo ła do od rzu ce nia, ja ko że nie po cho dzi
ze środ ka gór,303 to jest po wag Świę tych, sto sow niej na le ży w sa mym czło -
wie ku szu kać oraz roz wa żać wy obra że nia i po do bień stwa Bo ga.

5.k W czym roz wa ża ne jest wy obra że nie i po do bień stwo. Uczy nio -
ny jest więc czło wiek na wy obra że nie Bo ga i po do bień stwo we dług du cha,
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299 Księ ga I, Dys tynk cja 27, roz dział 3, nn. 4-6.
300 Roz dział 6, n. 12 (PL 42,946; CCL 50,266n).
301 1 Kor 11,7.
302 Rup pert von Deutz, De Tri ni ta te et ope ri bus eius: In Ge ne sim, II, roz dział 2 (PL

167,248). Zo bacz: S. Ot to, Die Funk tion des Bild be grif fes in der The olo gie des 12. Jahr -
hun derts (BGPT MA, Münster 40,1[1963]203, 279-282).

303 Zo bacz Ps 103,10: Po środ kiem mię dzy gó ra mi po pły ną wo dy; zo bacz Glos sa Mi strza
do te go uryw ka: „Je że li ktoś mó wi coś in ne go, ze swe go mó wi, nie ze środ ka. A tu o ta kiej
gó rze nie trze ba słu chać” (PL 191,932 A); z Au gu sty na, Enar ra tio, do te go uryw ka, n. 11
(PL 37,1356n; CCL 40,1497n).

k Zo bacz Glos sa or di na ria, do Rdz 1,26 (u Mi ko ła ja z Li ry, I,28b; v 12b); oraz zda nie,
któ re mo że jest An zel ma z La on: „Na wy obra że nie mia no wi cie w tym, co czy ni ło go ro zum -



któ rym gó ru je nad nie ro zum ny mi;304 lecz na wy obra że nie we dług pa mię -
ci, umy słu i mi ło ści;305 na po do bień stwo we dług nie win no ści i spra wie dli -
wo ści, któ re w du chu ro zum nym są na tu ral nie. – Al bo wy obra że nie
roz wa ża ne jest w po zna niu praw dy, po do bień stwo w mi ło ści cno ty; al bo
wy obra że nie we wszyst kim in nym, po do bień stwo w isto cie, po nie waż nie -
śmier tel ne i nie po dziel ne. – Dla te go Au gu styn w księ dze De qu an ti ta te
ani mae:306 „Du sza uczy nio na zo sta ła po dob na do Bo ga, po nie waż Bóg
uczy nił ją nie śmier tel ną i nie roz kła dal ną.” Wy obra że nie więc na le ży do for -
my, po do bień stwo do na tu ry. Czło wiek więc uczy nio ny jest we dług du szy
na wy obra że nie i po do bień stwo, nie Oj ca al bo Sy na al bo Du cha Świę te go,
lecz ca łej Trój cy.

[409] 6. Że wy obra że niem Bo ga zwie się i sa mo wy obra że nie i to
w czym ono jest. – Au gu styn w księ dze XV De Tri ni ta te.307 Tak i we dług
du szy czło wiek zwie się wy obra że niem Bo ga, po nie waż wy obra że nie Bo ga
w nim jest: „jak wy obra że niem zwie się i de ska i ma lo wi dło, któ re jest na
niej. Lecz de ska z po wo du ma lo wi dła, któ re jest na niej, ra zem zwa na jest
wy obra że niem; tak z po wo du wy obra że nia Trój cy, rów nież to, w czym to
wy obra że nie jest, zwie się mia nem wy obra że nia.”

Roz dział 4 (95).

1.l Dla cze go czło wiek na zy wa ny jest wy obra że niem i na wy obra że -
nie, Syn zaś ob ra zem a nie na ob raz. Dla te go czło wiek zwie się wy obra -
że niem i na wy obra że nie; Syn zaś ob ra zem, a nie na ob raz, po nie waż
zro dzo ny, a nie stwo rzo ny, rów ny i w ni czym nie od mien ny. Czło wiek
przez Bo ga jest stwo rzo ny, a nie zro dzo ny; nie jed no staj no ścią rów ny, lecz
pew nym po do bień stwem do nie go zbli żo ny. Stąd Au gu styn w VII księ dze
De Tri ni ta te:308 „W Księ dze Ro dza ju czy ta się:309 Uczyń my czło wie ka na
wy obra że nie i na po do bień stwo na sze. W licz bie mno giej po wie dział
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nym; na po do bień stwo, po nie waż przy dzie lił mu i świę tość i nie win ność” (O. Lot tin, Psy -
cho lo gie et mo ra le, V,123. n. 169). Wresz cie („Al bo... nie po dziel ne”; a ni żej: „Wy obra że nie
prze to... do na tu ry”), zo bacz Hu go, De sa cra men tis, I,6,2 (PL 176,264 D). Sło wa Au gu styna
wzię te z Sum ma sen ten tia rum, III,2 (ra czej w po sta ci z PL 171,1119 A, niż z PL 176,92 A);
skąd ta kże sło wa te goż w n. 6.

304 Au gu styn, De Ge ne si ad lit te ram, III, roz dział 20, n. 30 (PL 34,292; CSEL 28-I,86);
Be da, In Ge ne sim, I,26 (PL 91,30 A; CCL 118A,26).

305 Zo bacz wy żej, Księ ga I, Dys tynk cja 3, roz dział 2; oraz Au gu styn, Ser mo 52, roz dzia ły
6-9 (PL 38,360-364).

306 Roz dział 2, n. 3 (PL 32,1037).
307 Roz dział 23, n. 43 (PL 42,1090; CCL 50A,520).
l Sło wa wpro wa dza ją ce czę ścio wo z Sum ma sen ten tia rum, III,2 (PL 171,1118 B;

176,91 B). Po wa ga Au gu sty na znaj du je się już w Glos sa Mi strza do 1 Kor 11,7 (PL 191,1631
C -D), lecz wy da je się, że za czerp nię ta zo sta ła bez po śred nio z Au gu sty na, tak jak i wy żej 
w roz dzia le 3, n. 2.

308 Roz dział 6, n. 13 (PL 42,946; CCL 50,266n).
309 Rdz 1,26.



uczyń my oraz na sze, i tyl ko z od nie sień trze ba brać, że na le ży poj mo wać,
iż czy ni li Oj ciec, Syn i Duch Świę ty, na wy obra że nie Oj ca i Sy na i Du cha
Świę te go, by czło wiek był wy obra że niem Bo ga. Lecz po nie waż owo wy -
obra że nie nie by ło cał ko wi cie rów ne, ja ko nie przez nie go zro dzo ne, lecz
przez nie go stwo rzo ne, dla te go tak jest zwa ne „wy obra że niem”, że i „na
wy obra że nie”, po nie waż nie rów na się jed no staj no ścią, lecz zbli ża się pew -
nym po do bień stwem. Syn zaś jest „ob ra zem”, a nie „na ob raz”, po nie waż
rów ny Oj cu. Na zwa ny jest więc czło wiek na wy obra że nie z po wo du nie -
rów ne go po do bień stwa; a dla te go na sze, by poj mo wa no, że czło wiek jest
wy obra że niem Trój cy, a nie rów ny Trój cy, jak Syn Oj cu.” Oto uka za ne zo -
sta ło we dług cze go czło wiek jest po dob ny Bo gu, mia no wi cie we dług duszy.

2.m Że we dług cia ła mo żna mó wić, iż jest uczy nio ny na po do bień -
stwo Bo ga. – Be da.310 Lecz i „w cie le ma pew ną wła sność, któ ra to oznaj -
mia, po nie waż po sta wa jest wy pro sto wa na, zgod nie z nią cia ło od po wia da
du szy ro zum nej, gdyż wy pro sto wa ne jest ku nie bu.”

[410] DYS TYNK CJA XVII

Roz dział 1 (96).

1.n O stwo rze niu du szy, czy z cze goś zo sta ła uczy nio na, czy nie, 
i kie dy uczy nio na, i ja ką ła skę mia ła w stwo rze niu. Tu zwy kło się py -
tać o po cho dze nie du szy, mia no wi cie z cze go zo sta ła stwo rzo na, i kie dy, 
i ja ką ła skę mia ła w stwo rze niu.

2.o Jak ufor mo wa nie czło wie ka we dług cia ła opi sa ne jest, gdy po wie -
dzia no:311 Utwo rzył Bóg czło wie ka z mu łu zie mi, tak je go wy ko na nie co
do du szy opi sa ne jest, gdy do da no: I tchnął w ob li cze je go dech ży wo ta.
Cia ło bo wiem ufor mo wał Bóg z mu łu zie mi, du szę mu tchnął, lub we dług
in ne go prze kła du:312 wwiał al bo wdmuch nął; nie że by po licz ka mi wdmu -
chi wał lub cie le sny mi rę ka mi cia ło for mo wał: Bóg bo wiem jest du chem i nie
jest zło żo ny z za ry sów człon ków.
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m Z Glos sa or di na ria do Rdz 1,26 (u Mi ko ła ja z Li ry, I,28a; v 11n).
310 In Ge ne sim 1,26 (PL 91,29 D; CCL 118A,26).
n Za gad nie nie za czerp nię te z Hu go na, De sa cra men tis, I,6,3 (PL 176,264 D).
o Nu me ry 2-3: prócz bar dzo nie wie lu słów za czerp nię tych z Sum ma sen ten tia rum,

III,2 (PL 171,1119 B; 176,92 A), wszyst ko, czy co do li te ry, czy co do zna cze nia, z Glos sa
ordi na ria oraz in ter li ne aris do Rdz 1,26 (u Mi ko ła ja z Li ry I,36a, 35 v; v 16b -c); koń co we
zaś sło wa, w któ rych za prze czo na jest ma te ria uprzed nio ist nie ją ca, są stresz cze niem Au gu -
sty na, De Ge ne si ad lit te ram, VII, roz dzia ły 1-3 (PL 34,356nn; CSEL 28-I,200-203), w te jże
Glos sa (u Mi ko ła ja z Li ry I,36a -b; v 16c).

311 Rdz 2,7.
312 We dług Sep tu agin ty: I wwiał w ob li cze je go wiatr ży cia. Rę ko pi sy no szą tu na margi -

ne sach imię Au gu sty na; zo bacz: De Ge ne si ad lit te ram, VII, roz dział 1, n. 2: „Nie któ re bowiem
ko dek sy ma ją: tchnął al bo we tch nął... Lecz nie wąt pi się, że na le ży mó wić wwiał al bo
wdmuch nął” (PL 34,356; CSEL 28-I,201).



3. Że nie na le ży poj mo wać, iż Bóg for mo wał i wdmu chi wał cie le -
sny mi na rzę dzia mi. – Be da.313 „Nie myśl my więc cie le śnie, że Bóg cie le -
sny mi rę ka mi ufor mo wał cia ło lub po licz ka mi wdmuch nął du szę”, lecz
ra czej czło wie ka z mu łu zie mi we dług cia ła utwo rzył «roz ka zu jąc, chcąc»,
to jest ze chciał i «sło wem swo im roz ka zał, by tak się sta ło; i tchnął w ob li -
cze je go [411] dech ży wo ta, to zna czy stwo rzył sub stan cję du szy, w któ rej
by żył”, nie z ja kiejś ma te rii cie le snej lub du cho wej, lecz z ni co ści.

4. Pogląd niektórych błędnowierców, którzy myśleli, że dusza jest
z substancji Boga. Jacyś błędnowiercy bowiem myśleli,314 że Bóg stworzył
duszę ze swojej substancji, trzymając się przewrotnie słów Pisma Świętego,
którymi powiedziano: tchnął albo wdmuchnął itd. Mówią, gdy człowiek
tchnie lub wdmuchuje, wypuszcza dech ze siebie; tak przeto, gdy mówi się,
że Bóg tchnął, lub wdmuchnął tchnienie w oblicze człowieka, pojmuje się,
iż ze siebie wypuścił ducha człowieka, to znaczy ze swojej substancji.

5.p Od po wiedź Au gu sty na. Ci, któ rzy to mó wią, nie poj mu ją, że wdmuch-
nął al bo tchnął po wie dzia ne zo sta ło mo wą prze no śną, to zna czy dech czło -
wie ka, czy li du szę uczy nił. Dąć bo wiem jest czy nić dech; czy nić dech jest
czy nić du szę; dla te go Pan przez Iza ja sza:315 Wszel kie tchnie nie ja uczy ni -
łem. – „Nie na le ży więc słu chać tych,316 któ rzy my ślą, że du sza jest czę ścią
Bo ga. Gdy by bo wiem tak by ło, nie mo gła by ani sa ma się my lić, ani przez
ko goś w błąd być wpro wa dzo na, ani do czy nie nia lub cier pie nia złe go być
zmu szo na, ani zmie nić się na lep sze lub gor sze. Dech więc, któ rym oży wił
czło wie ka, uczy nio ny zo stał przez Bo ga, nie z Bo ga; i nie z ja kiejś ma te rii, lecz
z ni co ści.”

Roz dział 2r (97).

1. Tu kiedy uczyniona została dusza, czy przed ciałem, czy w ciele.
Lecz czy w ciele, czy poza ciałem, także wśród uczonych zachodzi drobiaz-
go we py ta nie.

2.s Po gląd Au gu sty na, któ ry mó wi, że zo sta ła stwo rzo na z anio-
łami i do bro wol nie przy stą pi ła do cia ła. Au gu styn bo wiem, Su per 
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313 In Ge ne sim 2,7 (PL 91,,42 C -D, oraz 43 B -C; CCL 118 A,44n).
314 To mó wi Au gu styn: De Ge ne si ad lit te ram, VII, roz dzia ły 2-3 (PL 34,356n; CSEL 28-I,201nn).
p Bez wzglę du na ru bry kę, od po wiedź jest Be dy, z tej sa mej Glos sa or di na ria (36a i 36b;

v 16c, 17b); opie ra się wpraw dzie na Au gu sty na, De Ge ne si ad lit te ram, VII, roz dział 2, n. 3 oraz
roz dział 3, n. 5 (PL 42,356, 357; CSEL 28-I, 202, 203), a zwłasz cza na Con tra ad ver sa rios
le gis et pro phe ta rum, I, roz dział 14, nn. 21-22 (PL 42,614n). Ta ru bry ka wie lu scho la styków
po tem wpro wa dzi ła w błąd.

315 Iz 57,16, we dług Sep tu agin ty: I tchnie nia ja uczy nię. 
316 Be da, In Ge ne sim 2,7 (PL 91,43 B -C; CCL 118A,45).
r W numerze 1 stawia się pytanie zarówno Hugona, De sacramentis, I,6,3 (PL 176,265 A),

jak pisarza Summa sententiarum, III,2 (PL 171,1119 B; 176,92 B).
s Cho ciaż sa ma Sum ma od no si się tam do Au gu sty na, Su per Ge ne sim, Mistrz ucie ka

się raczej do Glossa ordinaria na Rdz 2,7 (u Mikołaja z Liry, I,36b; v 16d-17a), skąd zaczerpnął
po gląd Au gu sty na za rów no co do zna cze nia, jak co do słów.



Ge ne sim,317 prze ka zu je, że du sza z anio ła mi stwo rzo na zo sta ła bez cia ła,
po tem zaś do cia ła [412] przy szła. I nie zo sta ła zmu szo na wcie lić się, lecz
„na tu ral nie te go chcia ła,318 to zna czy tak zo sta ła stwo rzo na, by chcia ła, jak
na tu ral ne jest nam chcieć żyć. Chcieć zaś źle żyć, nie na le ży do na tu ry, lecz
prze wrot nej wo li.”

3. Zdanie innych, którzy mówią, że dusza została stworzona 
w ciele. Inni zaś mówią,319 że dusza pierwszego człowieka była stworzona
w ciele, tak wykładając te słowa:320 I tchnął w oblicze jego dech żywota, to
jest duszę w ciele stworzył, aby ożywiała całe ciało; oblicze zaś szczególnie
wyraził, ponieważ ta część ciała zdobna jest zmysłami, by podziwiać to, co
wyższe. 

4.t Lecz co kol wiek są dzi się o du szy pierw sze go czło wie ka, z pew no ścią
o in nych trze ba my śleć, że stwa rza ne są w cia łach: stwa rza jąc bo wiem Bóg
je wle wa, a wle wa jąc stwa rza.321

5.u Że du sza ta, nie prze wi dy wa ła przy szłe go dzia ła nia. – Au gu styn.
Na le ży twier dzić, że „du sza ta nie zo sta ła też tak stwo rzo na,322 by prze wi -
dy wa ła przy szłe dzia ła nie, spra wie dli we czy nie spra wie dli we.

Roz dział 3v (98).

1. W ja kim wie ku Bóg uczy nił czło wie ka. Zwy kło się py tać, czy Bóg
czło wie ka uczy nił od ra zu w wie ku mę skim, czy do sko na ląc i po więk sza jąc
wiek, jak obec nie for mu je w ło nie mat ki.

2. Czło wiek uczy nio ny zo stał w wie ku mę skim i to zgod nie z wyż-
szy mi przy czy na mi, a nie ni ższy mi. Au gu styn, Su per Ge ne sim,323 mówi,
że Adam od ra zu w wie ku mę skim zo stał uczy nio ny, i to zgod nie z wy ższymi,
a nie ni ższy mi przy czy na mi, to zna czy zgod nie z wo lą i mo cą Bo ga, któ rej
nie po wią zał z ro dza ja mi na tu ry; jak la ska Mo jże sza ob ró ci ła się w wę ża.324
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317 Księ ga VII, roz dział 24, n. 35 (PL 34,368; CSEL 28-I,222n); mó wi jed nak py ta jąc się,
a nie twier dząc.

318 Ta mże, roz dział 27, n. 38 (PL 34,369; CSEL 28-I,224n).
319 Be da, In Ge ne sim 2,7 (PL 91,43 A; CCL 118A,44n); Hu go, De sa cra men tis, I,6,3 (PL

176,265 B).
320 Rdz 2,7.
t Czę ścio wo z Sum ma sen ten tia rum, jak wy żej.
321 Zo bacz ni żej, Dys tynk cja 18, roz dział 7; oraz Ber nard, Ser mo se cun dus in Na ti vi ta te

Do mi ni, n. 6: „Stwa rza jąc wpusz cza, wpusz cza jąc stwa rza” (PL 183,122 C; wy da nie Rzym -
skie 4[1966]256).

u Z tej sa mej Glos sa or di na ria (36b; v 16d).
322 De Ge ne si ad lit te ram, VII, roz dział 26 (PL 34,369; CSEL 28-I,224).
v Prócz za koń cze nia, któ re jest Mi strza, wszyst ko wzię te z Glos sa or di na ria do Rdz 2,7:

„Py ta się, czy Bóg na gle...” (u Mi ko ła ja z Li ry, I,36a; v 17b oraz 17c). Zo bacz ta kże: Sum ma
sen ten tia rum III,2 (PL 171,1119 B; 176,92 B).

323 Księ ga VI, roz dział 13 (PL 34,348n; CSEL 28-I,187).
324 Wj 7,10-11.



„A to nie dzie je się wbrew na tu rze, jak tyl ko dla nas, któ rym ina czej [413]
bieg na tu ry jest zna ny: dla Bo ga zaś na tu rą jest to, co czy ni.” „A więc Bóg
nie uczy nił te go wbrew swe mu za rzą dze niu.325 By ło bo wiem w pierw szym
usta no wie niu przy czyn, że czło wiek tak mo że się stać, lecz nie by ło tam ko -
niecz ne, by tak się sta ło. To bo wiem by ło nie w usta no wie niu stwo rze nia,
lecz w upodo ba niu Stwór cy, któ re go wo la jest ko niecz no ścią.” „To bo wiem
ko niecz nie się sta nie,326 cze go chce i co prze wi du je. Wie le bo wiem zgod -
nie z ni ższy mi przy czy na mi jest przy szłych, lecz nie ma ich w prze wi dze niu
Bo ga.  Je że li zaś tam ina czej są przy szłe, ra czej sta ną się, jak tam są, gdzie
prze wi du je ten, któ ry my lić się nie mo że.” – Tak więc Adam uczy nio ny zo -
stał nie we dług ni ższych przy czyn, po nie waż nie by ło w za rod ko wych za -
sa dach rze czy, by tak się sta ło; lecz we dług wy ższych: nie dzia ła ją cych
wbrew na tu rze, po nie waż w na tu ral nych przy czy nach rze czy by ło, by tak
mo gło się stać.

Roz dział 4x (99).

Że czło wiek stwo rzo ny po za ra jem, w ra ju zo stał umiesz czo ny, 
i dla cze go tak się sta ło. Czło wie ka zaś tak uczy nio ne go wziął Bóg, jak
uczy Pi smo,327 i po sa dził w ra ju roz ko szy, któ ry za sa dził od po cząt ku.
Tymi sło wa mi Mo jżesz otwar cie oznaj mia, że czło wiek stwo rzo ny po za
rajem, po tem w ra ju zo stał umiesz czo ny. Mó wi się, że dla te go tak by ło,
po nie waż nie miał w nim wy trwać, lub by nie na tu rze, lecz ła sce to przy -
znać.

Roz dział 5 (100).

1. Że raj ten był ziem ski i umiej sco wio ny. Raj zaś, w któ rym czło -
wiek zo stał umiesz czo ny, poj mu je się miej sco wo i cie le śnie.

2.y Są trzy zda nia o ra ju i ja kie są. Trzy bo wiem są za sad ni cze zda nia
o ra ju: pierw sze tych, któ rzy chcą poj mo wać cie le śnie [414] tyl ko; dru gie
tych, któ rzy du cho wo tyl ko; trze cie tych, któ rzy bio rą raj na oba spo so by.
Wy zna ję, że mi się po do ba to trze cie, iż czło wiek umiesz czo ny zo stał w raju
cie le snym.
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325 Au gu styn, ta mże, roz dział 15 (PL 34,350; CSEL 28-I,190).
326 Ta mże, roz dział 17 (PL 34,350; CSEL 28-I,191).
x Z Sum ma sen ten tia rum, III,4 (PL 171,1121 C; 176,94 B -C); któ ra ma ja kieś od nie -

sie nie do Hu go na, No tu lae in Ge ne sim, roz dział 7 (PL 175,39 A).
327 Rdz 2,8: A za sa dził był Pan Bóg raj roz ko szy od po cząt ku, w któ rym umie ścił czło -

wie ka, któ re go utwo rzył; 2,15: Wziął te dy Pan Bóg czło wie ka i po sa dził go w ra ju roz ko szy.
y Z Glos sa or di na ria do Rdz 2,8 (u Mi ko ła ja z Li ry I,36c; v 17a); od le gle z Au gu sty na,

De Ge ne si ad lit te ram, VIII, roz dział 1, n. 1 (PL 34,371; CSEL 28-I,229).



3.z Od ja kie go po cząt ku za sa dzo ny zo stał raj. – Be da.328 Mo żna przy -
jąć, że od te go po cząt ku zo stał za sa dzo ny, kie dy po od dzie le niu wód ka zał
wszyst kiej zie mi wy dać ro śli ny i drze wa.329

4. Ja kim miej scem i gdzie był raj. Cho ciaż on jest ty pem Ko ścio ła
obec ne go lub przy szłe go, li te ral nie jed nak na le ży poj mo wać, że jest to miej -
sce bar dzo mi łe, wiel kie, uro dzaj ne drze wa mi owo co wy mi i wiel kim źró -
dłem. Co mó wi my: od po cząt ku, daw ny prze kła d330 mó wi: na wscho dzie.
Stąd chcą, by raj był w czę ści wschod niej, dłu gą od dzie lo ny prze strze nią,
al bo mo rza al bo zie mi, od kra in, któ re za miesz ku ją lu dzie; a po ło żo ny wy -
so ko, aż do księ ży co we go krę gu się ga ją cy. Dla te go ani wo dy po to pu tam
nie do szły.

Roz dział 6 (101).

1.a O drze wach ra ju, wśród któ rych by ło drze wo ży wo ta i drze wo
wiadomości dobrego i złego. W tym zaś raju były drzewa różnego rodzaju,
wśród któ rych jed no by ło, któ re na zy wa ło się: drze wo ży wo ta, dru gie zaś:
drze wo wia do mo ści do bre go i złe go.331

2.b Dla cze go zwie się drze wem  ży wo ta. Drze wem zaś ży wo ta jest
zwane, jak uczy Be da i Stra bon, po nie waż od Bo ga otrzy ma ło tę moc, 
[415] by kto zje z je go owo cu, cia ło je go umoc nio ne by ło sta łym zdro wiem
i wie czy stą si łą, aby żad ną cho ro bą, lub sła bo ścią wie ku, nie po pa dło w gor -
sze al bo w zgu bę.

Roz dział 7 (102).

1.c Dla cze go zwie się drze wem wia do mo ści do bre go i złe go. Drze -
wo zaś wia do mo ści do bre go i złe go na zwę tę otrzy ma ło nie z na tu ry, lecz
z po wo du spra wy, któ ra po tem na stą pi ła. – Au gu styn, Su per Ge ne sim:332

„Drze wo bo wiem to nie by ło złe, lecz wia do mo ści do bre go i złe go dla te go
zo sta ło na zwa ne, po nie waż po za ka zie by ło w nim przy szłe prze kro cze nie,
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z Nu me ry 3-4: Z tej sa mej Glos sa (36b -c; v 17b), co Be da po praw nie ru bry ku je. Sło wa
zaś: „i wy so ko po ło żo ny... się ga ją cy” są ze Stra bo na, Glos sa do Rdz 2,9 (u Mi ko ła ja z Li ry,
I,36c; v 17b).

328 In Ge ne sim 2,8 (PL 91,43 C – 44 A; CCL 118A,45n).
329 Zo bacz Rdz 1,11: Niech zro dzi zie mia zie le zie lo ne... i drze wo ro dzaj ne itd.
330 Sep tu agin ta.
a Z Sum ma sen ten tia rum, III,4 (PL 171,1121 C; 176,94 C).
331 Zo bacz Rdz 2,9.
b Ze słów Be dy i Stra bo na w Glos sa or di na ria do Rdz 2,9 (u Mi ko ła ja z Li ry I,36d; 

v 17d, gdzie nie jest ozna czo ny ja ko Stra bon).
c Po sło wach wpro wa dza ją cych z Sum ma sen ten tia rum, III,4 (PL 171,1121 D; 176,94

C), Mistrz ucie ka się do Glos sa or di na ria na Rdz 2,9 (u Mi ko ła ja z Li ry I,36d -37a; v 18,b),
skąd po wa ga Au gu sty na. Ko men tarz zaś, któ ry na stę pu je, opar ty jest na Glos sa or di na ria
do Rdz 2,17 (37d; 20c), z Au gu sty na, De Ge ne si ad lit te ram, VIII, n, 32 (PL 34,385; CSEL
28-I,252n); a ta kże Sum ma sen ten tia rum, ta mże, oraz Hu go, De sa cra men tis I,6,32 (PL
176,283 C -D) a i Lom bard, Ser mo in Sep tu age si ma (PL 171,849 D).

332 Księ ga VIII, roz dział 6, n. 12 (PL 34,377; CSEL 28-I,240).



którym człowiek doświadczalnie nauczył się, co jest między dobrem posłuszeń-
stwa a złem nieposłuszeństwa. A więc nie od owocu, który się rodził nadane
zostało to miano, lecz od rzeczy, która po przekroczeniu nastąpiła.” Znał bo-
wiem człowiek, zanim dotknął tego drzewa, dobro i zło, lecz dobro z roztrop-
ności i doświadczenia, zło zaś tylko z roztropności. Poznał je także z doświad-
czenia wykorzystując drzewo zakazane, ponieważ przez doświadczenie zła
nauczył się, co jest między dobrem posłuszeństwa i złem nieposłuszeństwa.

2.d Choć by pierw si lu dzie nie zgrze szy li, nie mniej na zy wa ło by się
wia do mo ści do bre go i złe go. Gdy by zaś pierw si lu dzie by li po słusz ni i nie
zgrze szy li wbrew przy ka za niu, nie mniej jed nak zwa ło by się drze wem wia -
do mo ści do bre go i złe go, po nie waż to by się zda rzy ło przez je go do tknię -
cie, gdy by zo sta ło nad uży te. – Au gu styn, Su per Ge ne sim:333 „Od drze wa
więc po wstrzy ma ny zo stał czło wiek, któ re nie by ło złe, by sa mo za cho wa -
nie przy ka za nia by ło dla nie go do brem, a prze kro cze nie złem. I nie le piej
niż tym spo so bem do strze ga się, ja kim złem jest nie po słu szeń stwo, gdy
mia no wi cie poj mu je się, że dla te go czło wiek stał się wi nien, po nie waż
wbrew za ka zo wi do tknął rze czy, któ rej gdy by do tknął bez za ka zu, ani by
nie zgrze szył, ani nie po czuł ka ry. Je że li bo wiem wbrew za ka zo wi do tkniesz
tru ją ce go zie la, na stę pu je ka ra; a gdy by nikt nie za ka zał, po dob nie by na -
stą pi ła. Je że li rów nież za ka zu je się do tknąć rze czy, któ ra nie do ty ka ją ce -
mu, lecz za ka zu ją ce mu prze szka dza, jak cu dze pie nią dze, dla te go jest
grze chem te mu, ko mu za ka za no, po nie waż jest szko dli we dla za ka zu ją ce -
go. Gdy zaś do ty ka się cze goś, co nie prze szka dza na wet do ty ka ją ce mu,
jeże li nie jest za ka za ne, ani ko muś, je że li zo sta nie do tknię te, dla te go jest
za ka za ne, by przez to do bro po słu szeń stwa [416] i zło nie po słu szeń stwa
zo sta ło uka za ne.” Tak jak pierw szy czło wiek, któ re mu wzbro nio no rze czy
do brej, po pa da w ka rę, by oka za ło się, że ka ra nie jest ze złej rze czy, lecz 
z nie po słu szeń stwa, jak z po słu szeń stwa na gro da.334

DYS TYNK CJA XVIII

Roz dział 1e (103).

1. O ufor mo wa niu nie wia sty. W tym sa mym rów nież ra ju Bóg ufor -
mo wał nie wia stę z sub stan cji mę żczy zny, jak po za sa dze niu ra ju i umiesz -
cze niu w nim czło wie ka, a po tem przy pro wa dze niu do nie go wszyst kich
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d Po wa ga Au gu sty na za czerp nię ta zo sta ła z Glos sa or di na ria do Rdz 2,16 (u Mi ko ła ja
z Li ry, I,37c; v 20b). Za koń cze nie zaś jest w Glos sa Mi strza do Ps 70,19 (PL 191,655 B), 
z Au gu sty na do te go uryw ka (PL 36,897; CCL 39,966).

333 Księ ga VIII, roz dział 13, nn. 28-29 (PL 34,383n. CSEL 28-I,251n).
334 Zo bacz Prz 21,28: Mąż po słusz ny bę dzie mó wił zwy cię stwo.
e Po łą czo ny z Sum ma sen ten tia rum, III,3 (PL 171,1119 C; 176,92 C), a zwłasz cza z Hu -

go na, De sa cra men tis, I,6,34 (PL 176,284 A -B).



zwie rząt i ozna cze niu ich na zwa mi, Pi smo do da je:335 Przy pu ścił te dy Pan
Bóg twar dy sen na Ada ma, a gdy za snął, wy jął jed no że bro z nie go, i zbu -
do wał z nie go nie wia stę.

2. Dla cze go naj pierw mę żczy znę, a po tem z mę żczy zny stwo rzył
nie wia stę, a nie obo je ra zem. Tu trze ba zwró cić uwa gę, dla cze go nie
stwo rzył ra zem mę żczy zny i nie wia sty, jak anio łów, lecz naj pierw mę żczy znę,
po tem nie wia stę z mę żczy zny. Dla te go mia no wi cie, by je den był po czą tek
ro dza ju ludz kie go, by w tym i py cha dia bła by ła za wsty dzo na, a po ko ra czło -
wie ka po do bień stwem do Bo ga wy wy ższo na. Dia beł mia no wi cie po żą dał
in ne go niż Bóg po cząt ku, dla te go by je go py cha zo sta ła uda rem nio na, czło -
wiek otrzy mał to w da rze, co dia beł prze wrot nie chciał po rwać, lecz osią -
gnąć nie mógł. A przez to wy obra że nie Bo ga w czło wie ku się uka za ło,
po nie waż jak Bóg dla wszyst kich rze czy jest po cząt kiem stwo rze nia, tak
czło wiek dla wszyst kich lu dzi, po cząt kiem zro dze nia.

3. In ne uza sad nie nie dla cze go z jed ne go wszy scy lu dzie. Dla te go
też Bóg chciał, by z jednego byli wszyscy ludzie, by gdy poznają, że wszyscy
oni są z jed ne go, ko cha li sie bie jak jed ne go.

Roz dział 2f (104).

Dla cze go z bo ku mę żczy zny, a nie z in nej czę ści cia ła zo sta ła ufor -
mo wa na. Sko ro zaś z tych po wo dów nie wia sta uczy nio na zo sta ła z mę żczy -
zny, nie z ja kiej kol wiek czę ści cia ła mę żczy zny, lecz z je go bo ku zo sta ła
ufor mo wa na, by wy ka zać, że do wspól no ty [417] mi ło ści by ła stwa rza na,
by mo że, gdy by z gło wy zo sta ła uczy nio na, zda wa ła się prze ło żo na mę żczyź -
nie do pa no wa nia; al bo gdy by z nóg, że ma być od da na na słu żbę. Po nie -
waż więc mę żczyź nie nie by ła go to wa na ani pa ni ani słu żą ca, lecz
to wa rzysz ka, ani z gło wy, ani z nóg, lecz z bo ku win na być uczy nio na, by
po znał, że ma umie ścić obok sie bie tę, o któ rej do wie dział się, że zo sta ła
wzię ta z je go bo ku. 

Roz dział 3 (105).

1.g Dla cze go że bro zo sta ło wy ję te śpią ce mu a nie czu wa ją ce mu.
Nie bez przy czy ny też śpią ce mu mę żczyź nie ra czej, niż czu wa ją ce mu, wy -
ję te zo sta ło że bro, z któ re go nie wia sta ufor mo wa na zo sta ła mę żczyź nie ku
po mo cy w ro dze niu, lecz by po ka zać, że w tym nie od czuł ka ry, a za ra zem
ob ja wić prze dziw ne dzie ło Bo żej mo cy, któ ra otwo rzy ła bok śpią ce go czło -
wie ka, a jed nak nie zbu dzi ła go z sen ne go od po czyn ku.
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335 Rdz 2,21-22.
f Pra wie ca ły do słow nie z Hu go na, De sa cra men tis, I,6,35 (PL 176,284 B -C).
g Z Hu go na, De sa cra men tis, I,6,36 (PL 176,284 C -D).



2.h O sa kra men cie te go dzie ła. W tym też dzie le sa kra ment Chry stu sa
i Ko ścio ła jest prze do bra żo ny;336 po nie waż jak nie wia sta ufor mo wa na zo -
sta ła z bo ku śpią ce go mę żczy zny, tak Ko ściół z sa kra men tów, któ re z bo ku
Chry stu sa na krzy żu śpią ce go, mia no wi cie krwi i wo dy;337 któ ry mi je ste śmy
od ku pie ni od kar i ob my wa ni z win.

Roz dział 4 (106).

1.i Że uczy nio na zo sta ła mo cą Bo żą z te go że bra bez do dat ku ze -
wnętrz ne go, jak pięć chle bów zo sta ło w so bie po mno żo nych. Zwy kło
się ta kże py tać, czy nie wia sta uczy nio na zo sta ła z te go że bra, bez do da nia rze -
czy ze wnętrz nej. Co nie któ rym się nie po do ba ło. Zresz tą gdy by do zro bie nia
cia ła nie wia sty Bóg do dał ze wnętrz ne po więk sze nie, więk sze ono by ło by niż
sa mo że bro; i dla te go trze ba by mó wić, że ra czej z te go niż z że bra nie wia sta
zo sta ła zro bio na, z cze go wię cej otrzy ma ła czę ści sub stan cji. Po zo sta je więc,
że by bez żad ne go do dat ku, z sa mej sub stan cji je go że bra, Bo żą mo cą [418]
po więk szo nej w niej sa mej, mó wi ło się, iż cia ło nie wia sty zo sta ło uczy nio ne.
Tym za iste cu dem, któ rym po tem z pię ciu chle bów  nie biań skim bło go sła wień -
stwem Pa na Je zu sa po mno żo nych, na sy co nych zo sta ło pięć ty się cy lu dzi.338

2.k Że cho ciaż dzie ło to speł nio ne zo sta ło przez po słu gę anio łów,
to jed nak anio ło wie nie by li stwór ca mi. – Au gu styn, Su per Ge ne -
sim.339 To bo wiem trze ba wie dzieć, że cho ciaż z po słu gą anio łów uczy nio -
ne zo sta ło ufor mo wa nie nie wia sty, nie na le ży im jed nak przy zna wać mo cy
stwa rza nia. „Anio ło wie bo wiem nie mo gą stwo rzyć żad nej na tu ry: więc ani
ufor mo wać że bra w nie wia stę, ani uzu peł nie nia cia ła na miej sca że bra; nie
że by ni cze go nie dzia ła li, by coś zo sta ło stwo rzo ne, lecz nie są dla te go
stwór ca mi, jak i rol ni cy nie są stwór ca mi za sie wów al bo drzew.” Sam Bóg,
to jest Trój ca, jest Stwo rzy cie lem. „Nie wia sta uczy nio na zo sta ła więc przez
Bo ga, na wet je że li że bro by ło wy do by te przez anio łów.

Roz dział 5 (107).

1. Czy we dług wy ższych, czy we dług ni ższych przy czyn nie wia sta
zo sta ła tak uczy nio na. To jest czy za sa da za rod ko wa mia ła to, by tak

Księga II406

h Z Sum ma sen ten tia rum, III,3 (PL 171,1119 D; 176,92 C -D); od le gle z Au gu sty na, 
In Io an nem (19,34), trak tat 120, n. 2 (PL 35,1953; CCL 36,661).

336 Zo bacz Ef 5,32.
337 Zo bacz I 19,34.
i Spo rzą dzo ny przez po łą cze nie Sum ma sen ten tia rum, III,3 (PL 171,1119 D – 1120 A;

176,92 D) oraz Hu go na, De sa cra men tis, I,6,36 (PL 176,284 D).
338 Zo bacz: Mt 14,15-21.
k „Anio ło wie bo wiem... przez anio łów”, z Glos sa or di na ria, do Rdz 2,20 (u Mi ko ła ja

z Li ry, I,38c; v 22b).
339 Księ ga IX, roz dział 15, n. 26; na stęp nie roz dział 16, n. 30 (PL 34,403, 405; CSEL 28-

I,286,290).



się sta ło, czy tyl ko, by tak stać się mo gło, lecz aby tak się sta ło, tylko
w Bo gu by ła przy czy na.kk – Au gu styn, Su per Ge ne sim:340 Lecz py ta się,
czy za sa da, któ rą Bóg z pierw szy mi dzie ła mi współ stwo rzył, mia ła to, by
zgod nie z nią nie wia sta po wsta ła ko niecz nie z bo ku mę żczy zny, czy tyl ko
to, by tak stać się mo gło.

2.l Roz pra wia sze rzej o przy czy nach rze czy: że przy czy ny, któ re są
w Bo gu, ści śle na zy wa ne są pier wot ne oraz dla cze go mó wi się w licz -
bie mno giej. Do te go na le ży wie dzieć, że przy czy ny wszyst kich rze czy są
w Bo gu od wiecz no ści: że by bo wiem czło wiek tak się stał, al bo koń i tym
po dob ne, w Bo gu by ła od wiecz no ści moc i spo sób. I na zy wa się je przy -
czy na mi pier wot ny mi, po nie waż ich nie wy prze dza ją in ne, lecz one in ne
wy prze dza ją, bo są przy czy na mi przy czyn. Po nie waż zaś Bo ska moc, spo -
sób lub wo la, są czymś jed nym, dla te go i jed na jest pierw sza przy czy na
wszyst kie go, lecz dla ró żnych skut ków Au gu styn mó wi w licz bie mno giej,341

że przy czy ny pier wot ne wszyst kich rze czy są w Bo gu, wpro wa dza jąc [419]
po do bień stwo do rze mieśl ni ka, w któ re go roz po rzą dze niu jest, ja ka bę dzie
skrzy nia. Tak i w Bo gu ka żdą rzecz przy szłą uprze dza przy czy na.

3. Że nie wszyst kie go co po wsta je, przy czy ny są w stwo rze niach.
W stwo rze niach zaś są przy czy ny nie któ rych rze czy, ale nie wszyst kich, jak
mó wi Au gu styn,342 po nie waż Bóg wsz cze pił rze czom za sa dy za rod ko we,
zgod nie z któ ry mi jed ne od dru gich po cho dzą, jak z te go na sie nia ta kie
ziar no, z te go drze wa ta ki owoc, itp.

4. Że ta kże te przy czy ny, któ re są w stwo rze niach, choć nie wła ści -
wie, jed nak na zy wa ne są pier wot ny mi i dla cze go. I one też na zy wa ne
są przy czy na mi pier wot ny mi, cho ciaż nie w peł ni wła ści wie, po nie waż
przed so bą ma ją przy czy nę wiecz ną, któ ra jest pier wot na ści śle i po wszech -
nie. One zaś są zwa ne pier wot ne wzglę dem nie któ rych rze czy, tych mia no -
wi cie, któ re od nich po cho dzą. – In ne uza sad nie nie, dla cze go pier-
wot ne. Dla te go też zwa ne są pier wot ne, po nie waż w pierw szym stwo rzeniu
rze czy, zo sta ły rze czom przez Bo ga wpo jo ne. A jak stwo rze nia są zmien ne,
tak i te przy czy ny mo gą się zmie nić; przy czy na zaś, któ ra jest w nie zmien -
nym Bo gu, zmie nić się nie mo że.
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kk Za gad nie nie za czerp nię te z Glos sa or di na ria, do Rdz 2,20 (u Mi ko ła ja z Li ry, I,38c;
v 22b).

340 Księ ga IX, roz dział 17, n. 31 (PL 34,405n; CSEL 28-I,290n).
l Nu mer 2-4. Od po wiedź opar ta jest co do sło wa na Sum ma sen ten tia rum, III,3 (PL

171,1120 A -C; 176 93 A -C).
341 De di ver sis qu aestio ni bus 83, za gad nie nie 46 (PL 40,30); In Io an nem, trak tat 1, n. 17

(PL 35,1387; CCL 36,10); De Tri ni ta te, III, roz dzia ły 8-9, nn. 15-16 (PL 42,877n; CCL
50,142n); Re trac ta tio nes, I, roz dział 3, n. 2 (PL 32,589; CSEL 36,20n).

342 De Ge ne si ad lit te ram, VI, roz dzia ły 10 i 18; IX, roz dział 17, n. 32 (PL 34,346,351,406;
CSEL 18-I,183n,192,291n).



Roz dział 6m (108).

1. Bar dzo po ży tecz ne roz ró żnie nie przy czyn rze czy, mia no wi cie,
że nie któ re są w Bo gu i w stwo rze niach, nie któ re tyl ko w Bo gu. Przy -
czy ny więc wszyst kich rze czy są w Bo gu; lecz przy czy ny nie któ rych są
i w Bo gu i w stwo rze niach, nie któ rych zaś przy czy ny są tyl ko w Bo gu. I mó -
wi się, przy czy ny tych rze czy są ukry te w Bo gu, po nie waż tak jest w Bo żym
roz po rzą dze niu, by sta ło się to lub owo, cze go nie ma w za rod ko wej za sa -
dzie stwo rze nia.

2. Dla cze go mó wi się, że po wsta ją na tu ral nie lub nie. I te mia no -
wi cie, któ re po wsta ją zgod nie z za sa dą za rod ko wą, mó wi się że po wsta ją
na tu ral nie, po nie waż ta ki bieg na tu ry lu dziom jest zna ny; in ne zaś po za
na tu rą, któ rych przy czy ny są tyl ko w Bo gu. – Au gu styn, Su per Ge ne sim.
To zaś [420] są te, po wia da Au gu styn,343 któ re dzie ją się przez ła skę, lub
dla ich ozna cze nia nie na tu ral nie lecz cu dow nie się sta ją. Wśród nich
umiesz cza uczy nie nie nie wia sty z że bra mę żczy zny. Tak mó wiąc: „Że trze -
ba by ło, by nie wia sta tak po wsta ła, nie by ło po sta no wio ne w rze czach, 
lecz by ło w Bo gu ukry te. Ka żdy bieg na tu ry ma pra wa na tu ral ne. Po nad
tym na tu ral nym bie giem Stwór ca ma w so bie moc czy nić ze wszyst kim 
coś in ne go, niż ma ich za sa da na tu ral na: by mia no wi cie su cha ró zga 
nagle za kwi tła, wy da ła owoc;344 a nie płod na za mło du nie wia sta ro dzi ła 
w sta ro ści;345 że by ośli ca mó wi ła 346 i tym po dob ne. Dał zaś na tu rom, by 
z nich ta kże te rze czy mo gły się stać, nie że by mia ły je w na tu ral nym 
dzia ła niu.”

3. O dwo ja kim dzia ła niu opatrz no ści. „Ma więc w so bie ukry te przy -
czy ny nie któ rych zda rzeń przy szłych, któ rych nie wpo ił rze czom stwo rzo -
nym, a speł nia je nie dzia ła niem opatrz no ści, któ rym na tu ry ist nie ją ja kie
są, lecz któ rym kie ru je tym jak ze chce, co stwo rzył jak ze chciał. Wszyst kich
więc zda rzeń, któ re na ozna cze nie ła ski do ko na ne zo sta ły nie na tu ral nym
dzia ła niem rze czy, lecz cu dow nie, przy czy ny by ły w Bo gu ukry te; jed ną 
z nich by ło, że nie wia sta uczy nio na zo sta ła z bo ku śpią ce go mę ża. Nie było
w pierw szym stwo rze niu rze czy, by nie wia sta tak się sta ła, lecz by stać się

Księga II408

m Nie mal to sa mo w Sum ma sen ten tia rum, III,3 (PL 171,1120 C – 1121 B; 176,93 C –
94 A). Lecz wy po wiedź Au gu sty na (w nu me rach 2-3 au tor prze pi sał z Glos sa or di na ria na
Rdz 2,20 (u Mi ko ła ja z Li ry, I,38c; v 22b -c). Do n. 3 do brze bę dzie ta kże przy rów nać Glos -
sa Lom bar da na Ef 3,9 (PL 192.189 D – 190 A). gdzie  za miast na tu rae sub si stunt (na tu ry
sa mo ist nie ją) na pi sa ne jest na tu ra[s] sub sti tu it (na tu ry pod sta wi ła – ta kże ko dek sy:
x,169c; z 99b).

343 Księ ga IX, roz dzia ły 17-18, nn. 31-34 (PL 34,,406n; CSEL 28-I,290-293); skąd i n. 3
po ni żej.

344 Zo bacz Lb 17,8.
345 Zo bacz Rdz 18,10-14; 21,2; Łk 1,13-25.
346 Zo bacz Lb 22,28.



mo gło, że by nie my śla no, iż wbrew przy czy nom, któ re Bóg do bro wol nie
usta no wił, zmien ną wo lą coś czy ni.”

Roz dział 7n (109).

1. O du szy nie wia sty: że nie jest z du szy mę żczy zny, jak nie któ rzy
są dzi li, mó wiąc, iż du sza jest z prze ka zu. Ja kim spo so bem cia ło nie wia -
sty z cia ła mę żczy zny zo sta ło prze ka za ne, tak są dzi li nie któ rzy że du sza jej
po cho dzi z du szy mę żczy zny, a wszyst kie du sze, prócz pierw szej, są z prze -
ka zu, tak jak cia ła. – Po gląd in nych, któ rzy są dzi li, że wszyst kie du sze
zo sta ły ra zem od po cząt ku stwo rzo ne. In ni zaś my śle li, że wszyst kie
dusze ra zem od po cząt ku zo sta ły stwo rzo ne.347

[421] 2. Zda nie Ko ścio ła ka to lic kie go. Ko ściół zaś ka to lic ki uczy, 
że du sze zo sta ły uczy nio ne nie ra zem i nie z prze ka zu, lecz są wle wa ne 
a we wle wa niu stwa rza ne, w cia łach za sia ne i ufor mo wa ne przez współ -
ży cie.348

3. Tu od pie ra się te dwa błęd ne po glą dy i po twier dza zda nie Ko -
ścio ła. – Po wa ga Ge na diu sza. Stąd w Ec c le sia sti ca do gma ta:349 „Mó wi -
my, że du sze lu dzi nie są ani od po cząt ku mię dzy in ny mi ro zum ny mi
na tu ra mi, ani ra zem stwo rzo ne, jak zmy śla Ory ge nes; ani z cia ła mi przez
współ ży cie nie są za sie wa ne, jak twier dzą Lu cy fe ria nie oraz Cy ryl i nie któ -
rzy z Ła ciń skich zu chwal ców. Lecz mó wi my, że tyl ko cia ło jest za sie wa ne
przez współ ży cie ma łżeń stwa, stwo rze nie zaś du szy sam Stwór ca zna, i je -
go są dem cia ło w ło nie krzep nie, spa ja się, for mu je, a już po ufor mo wa niu
cia ła du sza jest stwa rza na i wle wa na, by w ło nie żył czło wiek zło żo ny z duszy
i cia ła i wy cho dził z ło na ży wy, pe łen ludz kiej sub stan cji.”

4. Hie ro ni m350 ta kże wę złem klą twy po tę pia tych, któ rzy mó wią, iż dusze
są z prze ka zu, wpro wa dza jąc po wa gę Pro ro ka:351 Któ ry ufor mo wał ka żde
z osob na ser ca ich. Tu Pro rok wy raź nie wska zu je, że Bóg du szy nie ro bi 
z du szy, lecz po je dyn cze du sze stwa rza z ni co ści.
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n Nu me ry 1 i 4 z Sum ma sen ten tia rum, III,3 (PL 171,1121 B; 176,94 A -B); zo bacz także
Glos sa Mi strza do Ps 32,15 (PL 191,334 A).

347 Au gu styn, De Ge ne si ad lit te ram, księ ga VII i X (PL 34,355nn,407nn; CSEL 28-I,
200nn,295nn). Epi sto la 166 (do Hie ro ni ma), roz dzia ły 1-2 (PL 33,720nn; CSEL 44,545-
554), oraz Epi sto la 190 (do Opta ta), roz dzia ły 1-2 (PL 33,857nn; CSEL 57,137-144). Wie le
po wag u Pio tra Abe lar da, Sic et non, roz dział 115 (PL 178,1513nn).

348 DS 360-361, 403, 456, 685.
349 Li ber si ve dif fi ni tio ec c le sia sti co rum do gma tum, roz dział 14 (PL 42,1216).
350 Con tra Io an nem Hie ro so ly mi ta num, n. 22 (PL 23[1845]373 A); zo bacz Epi sto la 126

(do Mar ce li na i Anap sy chii), n. 1 (PL 22[1859]1086; CSEL 56,143n); Pseu do -Hie ro nim (to
zna czy Pe la giusz), Li bel lus fi dei, n. 9 (PL 45,1718).

351 Ps 32,15.



DYS TYNK CJA XIX

Roz dział 1o (110).

1. O pier wot nym sta nie czło wie ka przed grze chem, ja ki mia no wi -
cie był na cie le i na du szy. Zwy kło się wie le py tać o pier wot ny stan czło -
wie ka przed grze chem, mia no wi cie ja ki był czło wiek i na cie le i na du szy
za nim zgrze szył, śmier tel ny czy nie śmier tel ny, cier pię tli wy czy nie cier pię -
tli wy; o kres ni ższe go ży cia i o przej ście do wy ższe go; o spo sób pło dze nia
dzie ci, i o wie le in nych, któ re wie się nie bez po żyt ku, cho ciaż cza sem pyta
się z cie ka wo ści.

[422] 2. Przed opi sa niem te go co na le ży do du cha, mó wi ja ki przed
grze chem czło wiek był co do cia ła, oraz o nie któ rych in nych spra -
wach. A za nim omó wi my to, co na le ży do ja ko ści du cha, spoj rzyj my na
jego ja kość co do cia ła i spo sób pło dze nia dzie ci, oraz na nie któ re in ne
spra wy.

3. Że czło wiek w sta nie pier wot nym, mia no wi cie przed grze chem,
był co do cia ła śmier tel ny i nie śmier tel ny; w sta nie dru gim był śmier -
tel ny i umar ły, mia no wi cie po grze chu; w sta nie trze cim bę dzie cał -
kiem nie śmier tel ny, to jest nie mo gą cy umrzeć. Pierw szy więc czło wiek
z na tu ry ziem skie go cia ła był w pe wien spo sób nie śmier tel ny pod pew nym
wzglę dem, po nie waż mógł nie umrzeć; a śmier tel ny w pe wien spo sób, po -
nie waż mógł umrzeć. W tym bo wiem pier wot nym sta nie miał mo żli wość
umrzeć i mo żli wość nie umrzeć. W dru gim zaś sta nie, po grze chu, miał mo -
żli wość umrzeć, a nie miał mo żli wo ści nie umrzeć, po nie waż w tym sta nie
jest ko niecz ność umie ra nia. W trze cim sta nie bę dzie miał mo żli wość nie
umrzeć i nie móc umrzeć, po nie waż do te go sta nu na le ży nie mo żli wość
umie ra nia; bę dzie to z ła ski, a nie z na tu ry.

Roz dział 2 (111).

1.p W ja ki spo sób mó wi się: stał się czło wiek du szą ży ją cą. W sta -
nie pier wot nym cia ło czło wie ka by ło zwie rzę ce, to jest po trze bu ją ce po ży -
wie nia; dla te go też mó wi się, że czło wiek stał się du szą ży ją cą,352 nie
du cho wą, to zna czy du szą da rzą cą cia ło udu cho wie niem; by ło ono na dal

Księga II410

o Nu mer 1 z Hu go na, De sa cra men tis, I,6 (PL 176,270 B); zo bacz ta kże Sum ma sen -
ten tia rum, III,4 (PL 171,1121 C; 176,94 B). Wresz cie nu mer 3 z te go sa me go, I,6,18 (PL
176,275 B -C.

p Z Sum ma sen ten tia rum, III,4 (PL 171,1121 D – 1122 A; 176,94 D) oraz (co do ostat -
nie go uryw ka) Glos sa Mi strza do Rz 8,10 (PL 191,1436 C). Zo bacz ta kże Mi strza na 1 Kor
15,44-45 (PL 191,1687 B, 1687 D – 1688 A), skąd coś ta kże na po cząt ku nu me ru 2; a ta kże
An zelm z La on, Li ber Pan cri sis, n. 41 (O. Lot tin, Psy cho lo gie et mo ra le, V,37).

352 Rdz 2,7; 1 Kor 15,44-45: Sie je się cia ło zwie rzę ce, a po wsta je du cho we... Jak na pi sane
jest: Pierw szy czło wiek, Adam stał się du szą ży ją cą;



zwie rzę ce, nie udu cho wio ne, iż na dal po trze bo wa ło po ży wie nia, aby przez
du szę ży ło. Stał się więc du szą ży ją cą, to jest da ją cą cia łu ży cie, jed nak
przez pod trzy ma nie po tra wa mi. I wte dy cia ło by ło śmier tel ne i nie śmier -
tel ne, po nie waż mo gło umrzeć i mo gło nie umrzeć. Po grze chu zaś sta ło
się umar łe, jak mó wi Apo stoł:353 Cia ło umar łe jest z po wo du grze chu, to
zna czy ma w so bie ko niecz ność śmier ci.

[423] 2.r W zmar twych wsta niu zaś bę dzie udu cho wio ne, mia no wi cie
chy że i nie po trze bu ją ce po ży wie nia, i nie śmier tel ne: nie tyl ko tak jak by -
ło w sta nie pier wot nym, mia no wi cie że mógł nie umrzeć, lecz ta kże iż nie
mógł umrzeć. Dla te go Au gu styn, Su per Ge ne sim, po wia da:354 „Apo stoł rze -
cze:355 Cia ło wpraw dzie umar łe jest z po wo du grze chu. Naj pierw z mu łu
zie mi utwo rzo ne zo sta ło cia ło zwie rzę ce, a nie udu cho wio ne, w ja kim
zmar twych wsta nie my. Zo sta nie my bo wiem od no wie ni ze sta ro ści nie w cia -
ło zwie rzę ce, ja kie by ło, lecz w lep sze, to jest udu cho wio ne, gdy to śmier -
tel ne przy oble cze się w nie śmier tel ność,356 w któ rą miał się prze mie nić
Adam, gdy by grze sząc nie za słu żył śmier ci cia ła zwie rzę ce go. Nie po wie -
dział Apo stoł:357 Cia ło śmier tel ne jest  z po wo du grze chu, lecz umar łe.”

Roz dział 3s (112).

1. Cia ło czło wie ka przed grze chem by ło śmier tel ne i nie śmier tel -
ne. „Ono bo wiem przed grze chem by ło śmier tel ne i nie śmier tel ne, po nie -
waż mo gło umrzeć i nie umrzeć. Czym in nym bo wiem jest nie móc umrzeć,
in nym móc nie umrzeć. Dla te go nie sta ło się przez grzech śmier tel ne, jakie
by ło, lecz umar łe, ja kim by się nie sta ło, gdy by nie zgrze szy ło. Cia ło to bo -
wiem nie jest zwie rzę ce, jak by ło pier wot ne go czło wie ka, lecz jest już gor -
sze: ma bo wiem ko niecz ność umie ra nia.”358 Oto tu jaw nie otwie ra Au gu-
styn, że cia ło czło wie ka przed grze chem by ło śmier tel ne i nie śmier tel ne,
lecz nie ta kie, ja kie się sta nie w zmar twych wsta niu.

2. W ja kim zna cze niu mó wi się, cia ło umar łe. O tym sa mym mó wi
Be da Su per Ge ne sim:359 „Nie na le ży wie rzyć, że przed grze chem cia ła by ły
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353 Rz 8,10.
r Po wa ga Au gu sty na spo rzą dzo na z Glos sa or di na ria, na Rdz 2,7 (u Mi ko ła ja z Li ry,

I,35 c -d; v 16,b -c).
354 Księ ga VI, roz dział 19, n. 30; roz dzia ły 23-24, nn. 34-36 (PL 34,351,353n; CSEL 28-

I,192n, 196n).
355 Rz 8,10.
356 1 Kor 15,54.
357 Zo bacz: Rz 8,10.
s Numer 1 sporządzony z tej samej Glossa do  Księgi Rodzaju (35; 16c). Numer 2 z Glossa

or di na ria do Rdz 2,17 (u Mi ko ła ja z Li ry, I,37d; v 20d).
358 Au gu styn, De Ge ne si ad lit te ram, VI, roz dzia ły 25-26 (PL 34,354; CSEL 28-I,197n).
359 In Ge ne sim 2,18 (PL 91,48 C; CCL 118A,53); z Au gu sty na, De Ge ne si ad lit te ram, IX,

roz dział 10, n. 16 (PL 34,399; CSEL 28-I,278).



tak umar łe jak obec nie. Mó wi bo wiem Apo stoł:360 Cia ło umar łe jest z po -
wo du grze chu. Lecz cho ciaż by ły by zwie rzę ce, jesz cze nie udu cho wio ne,
jed nak nie by ły by umar łe, któ re mia no wi cie mu sia ły by umrzeć.”

[424] Roz dział 4t (113).

1. Czy nie śmier tel ność, któ rą miał przed grze chem, by ła ze sta nu
na tu ry, czy z do bro dziej stwa ła ski. Zwy kło się tu py tać, sko ro czło wiek
pier wot nie miał cia ło śmier tel ne i nie śmier tel ne, czy miał obo je ze sta nu
na tu ry, czy jed no by ło z do bro dziej stwa ła ski, mia no wi cie nie śmier tel ność,
to jest móc nie umrzeć. 

2. Od po wiedź w któ rej mó wi się, że jed no by ło ze sta nu, mia no wi -
cie móc umrzeć, dru gie z da ru ła ski, mia no wi cie móc nie umrzeć. Na
co mo żna od po wie dzieć, że jed no miał w na tu rze cia ła, to jest móc umrzeć;
dru gie zaś, mia no wi cie móc nie umrzeć, miał z drze wa ży wo ta, czy li z daru
ła ski. Stąd Au gu styn, Su per Ge ne sim:361 „W pe wien spo sób czło wiek zo stał
stwo rzo ny nie śmier tel ny, co miał z drze wa ży wo ta, nie ze sta nu na tu ry.
Śmier tel ny był ze sta nu cia ła zwie rzę ce go, nie śmier tel ny z do bro dziej stwa
Stwór cy. Nie by ło bo wiem nie śmier tel ne, że w ogó le nie mo gło umrzeć:
cze go nie bę dzie, aż gdy zo sta nie udu cho wio ne.” Otwar cie mó wi, że nie 
z na tu ry, lecz z drze wa ży cia miał mo żność nie umrzeć.

3. Nie któ rzy mó wią, że gdy by Adam nie ko rzy stał z drze wa ży cia,
nie żył by za wsze, po nie waż by zgrze szył. Dla te go nie któ rzy mó wią,362

że gdy by z te go drze wa nie ko rzy stał, nie żył by za wsze, po nie waż by zgrze -
szył. Zgrze szył by bo wiem, gdy by z te go drze wa nie ko rzy stał, po nie waż mu
na ka za no, by jadł z ka żde go drze wa raj skie go, ale nie z drze wa zna jo mo ści
do bre go i złe go.363 Jak więc zgrze szył je dząc co by ło za ka za ne, tak rów nież
zgrze szył by, gdy by nie zjadł na ka za ne go.

Roz dział 5 (114).

1. Gdy by nie by ło na ka za ne, by jadł z te go drze wa, i ko rzy stał by 
z in nych, a nie z nie go, czy mógł by nie umrzeć. Lecz da lej py ta się,
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360 Rz 8,10.
t Za gad nie nie w nu me rze 1 wy pły wa ze słów Au gu sty na w nu me rze 2; zo bacz ta kże

Hu go, De sa cra men tis, I,6,18 (PL 176,275 D – 276 A). – W nu me rze 2 po wa ga Au gu sty na
wzię ta z Glos sa or di na ria do Rdz 2,7 (u Mi ko ła ja z Li ry I,35d; v 16c).

361 Księ ga VI, roz dział 25 (PL 34,354; CSEL 28-I, 197).
362 Po dob ny po gląd, lecz nie cał kiem ten sam, pod trzy mu je Sum ma sen ten tia rum, III,4:

„Na co od po wia da my, że nie tyl ko zgrze szy li by, gdy by spo ży wa li z drze wa za ka za ne go, lecz
ta kże gdy by nie ko rzy sta li z do zwo lo nych... W tym bo wiem po stę po wa li by wbrew za sa dzie
na tu ry” (PL 171,1122 D; 176,95 C). Zo bacz ni żej, roz dział 6 n. 2; oraz Dys tynk cja 20, roz -
dział 4, n. 5.

363 Zo bacz Rdz 2,16-17.



gdyby nie by ło na ka - [425] za ne, by jadł z drze wa ży wo ta, a ży wił by się
inny mi lecz nie nim, czy mógł by nie umrzeć? Je że li za wsze żył by nie ko rzy -
sta jąc z te go drze wa, nie z te go drze wa miał mo żli wość nie umrzeć; je że li
zaś nie mógł by za wsze żyć, to miał z te go drze wa.

2. Po gląd nie któ rych, mó wią cych, że mógł on nie umrzeć, cho -
ciaż nie jadł by z te go drze wa, by le by ko rzy stał z in nych. Nie któ rzy
mó wią, że gdy by mu nie by ło na ka za ne jeść z te go drze wa, a ży wił by się
in ny mi, a nie nim, żył by za wsze; tak wy ja śnia jąc to, co wy żej po wie dział
Au gu styn, mia no wi cie:364 „Miał z drze wa ży wo ta, nie ze sta nu na tu ry”,
mia no wi cie: tyl ko. Jak by: miał nie tyl ko ze sta nu na tu ry, lecz ta kże z owego
drze wa.

3. In ni twier dzą, że z owe go drze wa miał mo żli wość nie umrzeć 
i za wsze żyć. In nym zaś wy da je się,365 że z drze wa ży wo ta miał mo żli wość
nie umrzeć, nie z na tu ry: dla te go bo wiem mó wi się, że mógł nie umrzeć,
po nie waż mógł sko rzy stać z te go drze wa, z któ re go je dząc nie umarł by.

Roz dział 6 (115).

1.u Py ta nie Au gu sty na: ja kim spo so bem czło wiek zo stał uczy nio -
ny nie śmier tel ny. Py ta jąc zaś o tę nie śmier tel ność czło wie ka, ja ka by ła,
Au gu styn, Su per Ge ne sim,366 tak mó wi: „Py ta się, ja kim spo so bem czło wiek
uczy nio ny zo stał nie śmier tel ny nad in ne stwo rze nia i w ja ki spo sób z ni mi
wspól ne przyj mo wał po ży wie nie.”

2. Za czy na roz wią zy wać. „Lecz in na jest nie śmier tel ność cia ła, któ rą
otrzy ma li śmy w Ada mie, in na na któ rą ma my na dzie ję przez Chry stu sa 
w zmar twych wsta niu. Tam ten uczy nio ny zo stał czło wie kiem nie śmier tel -
nym, by nie mógł umrzeć, je śli by nie zgrze szył, umarł by zaś gdy by zgrze -
szył; sy no wie zaś zmar twych wsta nia nie bę dą mo gli wię cej grze szyć ani
umie rać. Cia ło na sze wte dy nie bę dzie po trze bo wa ło po krze pie nia po ży -
wie niem, po nie waż żad ne [426] osła bie nie nie bę dzie mo gło za ist nieć.
Ciało Ada ma przed grze chem tak zo sta ło stwo rzo ne nie śmier tel ne, by
wspar te przez po ży wie nie, wol ne by ło od śmier ci i bó lu. Tak więc cia ło
czło wie ka zo sta ło stwo rzo ne nie śmier tel ne i nie pod le ga ją ce ze psu ciu, by
swej nie śmier tel no ści i nie zep su cia  strze gło przez za cho wa nie na ka zów
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364 Jak wy żej w roz dzia le 4,  n. 2.
365 Tak Hu go, De sa cra men tis, I,6,18 (PL 176,275 D – 276 A).
u Tu nie wąt pli wie oka zu je się, że Mistrz ni gdy nie miał przed ocza mi dzie ła Au gu sty na

In Ge ne sim. Po wa ga, któ ra w rze czy wi sto ści jest Be dy, ucho dzi za bez i mien ną w ko dek sie
v (kar ta 12c), a w pe wien spo sób ta kże w wy da niu (u Mi ko ła ja z Li ry, I,28a), gdzie na stę -
puje bez po śred nio i bez po dzia łu za in ną, za czerp nię ta od Be dy. Zo bacz: A. Land graf, Die
Stel lun gnah me der Früscho la stik zur wis sen scha ftli chen Me tho de des Pe trus Lom bar dus,
w Col lec ta nea Fran ci sca na 4(1934)519.

366 Wła ści wie Be da, In Ge ne sim, 1,29-30 (PL 91,32 B -D; CCL 118A,30n). Zo bacz in ny
przy pis ni żej.



Bo ga. (Zau waż, że w na ka zach da nych przez Bo ga pierw sze mu czło -
wie ko wi za war ty był i ten, by jadł ze wszyst kich drzew, tyl ko nie 
z drze wa wia do mo ści do bre go i złe go.) W tych na ka zach za war ty był
ten, by jadł z drzew do zwo lo nych, a wstrzy mał się od za ka za ne go;367 przez
ich spo ży wa nie za cho wy wał da ry nie śmier tel no ści, aż cie le snym wzro stem
do pro wa dzo ny do wie ku, któ ry Stwór cy się spodo ba, roz mno żyw szy po -
tom stwo, na je go roz kaz zjadł by z drze wa ży wo ta, czym do sko na le nie -
śmier tel ny uczy nio ny, wię cej nie po trze bo wał by po ży wie nia.”

3. Zna cze nie po wy ższych słów krót ko uj mu je. W tych oto sło wach
Au gu styn zda je się prze ka zy wać, że cia ło pierw sze go czło wie ka mia ło w so -
bie nie śmier tel ność, któ ra przez odży wia nie po tra wa mi by ła by za cho wa na
aż do cza su swe go prze nie sie nia na lep sze, kie dy spo ży je z drze wa ży wo ta
i sta nie się cał kiem nie śmier tel ne, tak by nie mo gło umrzeć.

4.v Że z po wy ższe go zda je się wy ni kać, iż czło wiek ze sta nu swej
na tu ry był w pe wien spo sób nie śmier tel ny, lecz nie stał by się cał ko -
wi cie nie śmier tel ny, jak tyl ko uczest ni cząc w drze wie ży wo ta. Dla te -
go nie któ rzy mó wią,368 że miał nie śmier tel ność z na tu ry, któ rą mógł nie
umrzeć, któ ra je dze niem z in nych drzew mo gła być za cho wa na; lecz nie
mo gła być do peł nio na, jak tyl ko przez spo ży cie z drze wa ży wo ta. – Wy da -
je się, że to my ślał Au gu styn, mó wiąc Su per Ge ne sim:369 „To ta kże do da ję,
że owo drze wo do star cza ło ta kie go po ży wie nia, któ rym ludz kie cia ło by ło -
by umac nia ne w sta łym zdro wiu: nie jak z in nej żyw no ści, lecz ukry tym na -
tchnie niem zdro wia.” Tu zda je się wska zy wać, że gdy in ną żyw no ścią cia ło
mo gło być pod trzy my wa ne w zdro wiu, tym po ży wie niem umoc nio ne było -
by zdro wiem nie wy czer pa nym. – Z cze go wy da je się wy ni kać, że jak w swej
na tu rze miał pew ną śmier tel ność, mia no wi cie zdol ność umie ra nia, tak
jakąś nie - [427] śmier tel ność miał w swej na tu rze, to jest zdol ność, któ rą
mógł nie umrzeć wspar ty żyw no ścią; lecz gdy by nie upadł, do sko na łość
nie śmier tel no ści miał by z drze wa ży wo ta.

5. Lecz któ rzy to prze ka zu ją, niech pil nie ba da ją w ja ki spo sób nie sprze -
ci wia ją się te mu zda niu po wy ższe sło wa Au gu sty na,370 w któ rych mó wi, 
że by li nie śmier tel ni z drze wa ży wo ta.
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367 Zo bacz Rdz 2,16-17.
v Po wa ga Au gu sty na za czerp nię ta z Glos sa or di na ria do Rdz 2,28 (u Mi ko ła ja z Li ry,

I.36c -d; v 18b).
368 „Stra bo” w Glos sa or di na ria do Rdz 2,9 (u Mi ko ła ja z Li ry, I,36d; v 17d). Zo bacz:

Stra bo czy li pseu do -Re mi giusz z Au xer re, In Ge ne sim (PL 131,60 D – 61 A, 62 C, 67 D) a także
Wil helm z Champeaux, n. 246 (Lot tin, Psy cho lo gie et mo ra le, V,202, li nia 5-8).

369 De Ge ne si ad lit te ram, VIII, roz dział 5, n. 11 (PL 34,377; CSEL 28-I,238n).
370 Jak wy żej, roz dział 4, n. 2.



DYS TYNK CJA XX

Roz dział 1 (116).

1.w O spo so bie pło dze nia dzie ci, gdy by nie zgrze szy li i ja kie dzieci
by się ro dzi ły. Po po wy ższym na le ży roz pa trzeć, jak pierw si ro dzi ce pło -
dzi li by dzie ci, gdy by nie zgrze szy li, i ja kie ro dzi ły by się te dzie ci.

2.x Po gląd tych, któ rzy mó wią, że pierw si lu dzie w ra ju przed grze -
chem nie mo gli współ żyć cie le śnie. – Au gu styn, Su per Ge ne sim.371

Nie któ rzy my ślą, że do ro dze nia dzie ci pierw si lu dzie w ra ju cie le śnie nie
mo gli współ żyć, jak do pie ro po grze chu, mó wiąc, że ob co wa nie cie le sne
nie mo że za ist nieć bez ze psu cia lub zma zy. Lecz przed grze chem nie mo gło
być w czło wie ku ani ze psu cia ani zma zy, bo one z grze chu wy ni kły.

3.y Od po wiedź na po gląd tych, gdzie mó wi się, że gdy by nie zgrze -
szy li, spół ko wa li by bez grze chu i ża ru po żą dli wo ści, jak te raz bez
lubie żno ści rę ka łą czy się z rę ką. Na co trze ba od po wie dzieć, że gdy by
pierw si lu dzie nie zgrze szy li, bez ja kie go kol wiek grze chu i zma zy spół ko -
wa li by w ra ju cie le snym zbli że niem i by ło by tam ło że nie po ka la ne 372

i współ ży cie cie le sne bez po żą dli wo ści, a człon kom rod nym roz ka zy wa li by
jak in nym, iżby tam żad ne go nie do zwo lo ne go po ru sze nia nie do zna wa li.
A jak in ny mi człon ka mi cia ła [428] in nych do ty ka my, jak rę ką ust, bez żaru
lu bie żno ści, tak po słu gi wa li by śmy się człon ka mi rod ny mi bez żad nej ciele -
snej lu bie żno ści. Ta bo wiem „śmier tel na cho ro ba”373 do człon ków ludz kich
z grze chu przy lgnę ła. Pło dzi li by więc dzie ci w ra ju przez spół ko wa nie nie -
ska la ne i bez ze psu cia. – Stąd Au gu styn, Su per Ge ne sim:374 „Dla cze go nie
wie rzy my, że pierw si lu dzie przed grze chem mo gli człon kom rod nym
wyda wać roz ka zy do pło dze nia, tak jak w ka żdym dzia ła niu bez lu bie żno -
ści in ny mi się po słu gu ją? Jest bo wiem wia ry god ne, że Bóg ta kie uczy nił te
cia ła, iż gdy by nie zgrze szy li, roz ka zy wa li by tym człon kom jak no gom, i bez
ża ru za pład nia li, al bo bez bó lu ro dzi ły; lecz przez grzech za słu ży li na to
poru sze nie, któ re ma łżeń stwo na ka zu je, a wstrze mięź li wość od pie ra.”
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w Za gad nie nie za czerp nię te z Hu go na, De sa cra men tis, I,6,22 (PL 176,277 A) oraz 
z Sum ma sen ten tia rum, III,4 (PL 171,1122 B; 176,95 A).

x Ni niej szy nu mer opie ra się na Glos sa or di na ria do Rdz 2,18 (u Mi ko ła ja z Li ry, I,38b;
v 21c).

371 Zo bacz Księ gę IX, roz dzia ły 8-9 (PL 34,397n; CSEL 28-I,276nn): a ta kże De ci vi ta te
Dei, XIV, roz dział 21 (PL 41,429; CSEL 40-II,45; CCL 48,443).

y Od po wiedź czę ścio wo spo rzą dzo na jest z te jże Glos sa or di na ria (38a; 21b), jak na
koń cu te go nu me ru; czę ścio wo ze zda nia szko ły An zel ma z La on, np. n. 318 (O. Lot tin, Psy -
cho lo gie et mo ra le, V,252; zo bacz ta kże n. 254, s. 207); po stę pu je wresz cie za po wa ga mi
Au gu sty na, jak w te jże Glos sa na Rdz 2,18 (u Mi ko ła ja z Li ry, I,38b i 38a; v. 21 c i 21 b).

372 Zo bacz Hbr 13,4.
373 Jak mó wi Au gu styn, De Ge ne si ad lit te ram, IX, roz dział 10, n. 17 (PL 34,390; CSEL

28-I,279).
374 Księ ga IX, roz dział 10, n. 18 (PL 34,399n; CSEL 28-I,279n).



„Słabość bo wiem,375 skłon ną do po pad nię cia w bez wstyd, za stę pu je uczci -
wość ma łżeń ska, a co dla zdro wych by ło by obo wiąz kiem, cho rzy ma ją za
le kar stwo.” „Wy gna ni mia no wi cie z ra ju,376 spół ko wa li i pło dzi li; lecz w raju
ma łżeń stwo mo gło by im być za szczyt ne, a ło że nie po ka la ne,377 bez ża ru
lubie żno ści, bez bó lu ro dze nia.”

Roz dział 2z (117).

Dla cze go w ra ju nie spół ko wa li. – Roz wią zu je dwo ma spo so ba mi.
– Au gu styn, Su per Ge ne sim:378 „Dla cze go więc nie spół ko wa li w ra ju?
Ponie waż po stwo rze niu nie wia sty za raz na stą pi ło prze kro cze nie i wy rzu ce -
ni zo sta li z ra ju. Al bo po nie waż Bóg jesz cze nie ka zał, by spół ko wa li, i mo gła
być wy cze ki wa na po wa ga Bo ga, gdzie po żą dli wość nie drę czy ła. Bóg zaś
nie na ka zał, po nie waż prze wi dy wał upa dek tych, od któ rych czło wiek miał
po cho dzić.” Oto masz wy raź nie o spo so bie pło dze nia dzie ci.

Roz dział 3 (118).

1.a O kre sie owe go ni ższe go ży cia, czy po zro dze niu dzie ci ko lej -
no, czy wszy scy ra zem mie li być prze no sze ni. O kre sie zaś cza su, w któ -
rym [429] prze no sze ni by li by do ży cia du cho we go i nie biań skie go Pi smo
Świę te cze goś pew ne go nie prze ka zu je. I dla te go nie pew ne jest, czy ro dzi -
ce po zro dze niu dzie ci i do peł niw szy spra wie dli wo ści obo wiąz ku ludz kie -
go, prze nie sie ni zo sta li by do lep sze go sta nu, nie przez śmierć, lecz przez
ja kąś zmia nę; czy oj co wie w ja kimś sta nie ży cia po zo sta wa li by, ko rzy sta jąc
z drzewa żywota, aż dzieci dojdą do tego samego stanu i tak po dopełnieniu
liczby wszyscy razem byliby przeniesieni na lepsze, aby byli jako Aniołowie
Bo ży w nie bie.379

2.b O czym Au gu styn nie ja sno roz pra wia Su per Ge ne sim,380 tak mó wiąc:
„Mo gli pierw si ro dzi ce w ra ju pło dzić dzie ci, nie po to, by sy no wie na stę -
po wa li po oj cach umie ra ją cych, lecz w ja kiejś for mie sta nu po zo sta ją cych 
i z drze wa ży wo ta si łę ży cio wą czer pią cych, a sy no wie do te go sa me go do -
pro wa dze ni by li by sta nu, aż po wy peł nie niu licz by, bez śmier ci, zwie rzę ce
cia ła prze szły by do in nej ja ko ści, w któ rej cał ko wi cie rzą dzą ce mu du cho wi
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375 Ta mże, roz dział 7, n. 12 (PL 34,397; CSEL 28-I,275).
376 Ta mże, roz dział 3, n. 6 (PL 34,395; CSEL 28-I,271n).
377 Zo bacz Hbr 13,4: Ma łżeń stwo we czci... a ło że nie po ka la ne.
z Z ostat niej po wa gi Au gu sty na w te jże Glos sa do Rdz 2,18 (38a; 21b).
378 Księ ga IX, roz dział 4, n. 8 (PL 34,395n; CSEL 28-I,272n).
a Za gad nie nie wy ni ka z po wie dzeń Au gu sty na przy to czo nych ni żej w n. 2; zo bacz także:

Hu go, De sa cra men tis, I,6,25 (PL 176,278 C -D), któ ry roz trzą sa to za gad nie nie.
379 Mt 22,30.
b Z Glos sa na Rdz 2,18 (38a; 21b).
380 Księ ga IX, roz dział 3, n. 6 (PL 34,395; CSEL 29-I, 271n).



by słu ży ły, i oży wia ne przez sa me go du cha, ży ły by bez cie le snej żyw no ści.”
Al bo „mo gli ro dzi ce ustę po wać dzie ciom,381 by przez na stęp stwo wy peł ni -
ła się licz ba; one zro dziw szy po tom stwo i do peł niw szy spra wie dli wo ści
ludz kie go obo wiąz ku, prze no szo ne by ły by do lep sze go sta nu, nie przez
śmierć, lecz przez ja kąś zmia nę.” – Oto tu ma my o przej ściu czło wie ka do
lep sze go sta nu, lecz nie pew ne po zo sta je nam, czy by li by ra zem prze no -
szeni, czy  stopniowo.

Roz dział 4c (119).

1. Ja kie pło dzi li by dzie ci, czy ma ją ce do sko na ły wzrost oraz uży -
wa nie człon ków, jak stwo rzo ny był pierw szy czło wiek. Je że li zaś py ta
się, gdy by czło wiek nie zgrze szył, ja kie dzie ci by pło dził, czy mia no wi cie
jak pierw szy czło wiek zo stał stwo rzo ny do sko na ły co do wzro stu cia ła i uży -
wa nia człon ków, tak rów nież je go dzie ci na sa mym po cząt ku zro dze nia były
do sko na łe, że mo gły mó wić i wszyst ko ro bić. Od po wie dzieć mo żna, iż
trzeba by ło, że by ro dzi ły się dzie ci ma lut kie, zgod nie z ko niecz no ścią mat -
czy ne go ło na. 

2. Od po wiedź, gdzie jed no za kła da jąc bez wąt pie nia, do da je trzy -
czę ścio we roz ró żnie nie. Lecz czy no wo na ro dze ni do sko na łość wzro stu
i człon ków [430] uży wa nie mie li, czy ma lut cy i w dzie cię cym bę dąc wie ku
mo gli ko rzy stać z dzia ła nia człon ków, czy w od stę pach cza su, w ten spo -
sób jak jest te raz, mie li otrzy mać do sko na łość wzro stu i uży wa nie człon -
ków, nie ma my okre ślo ne przez au to rów.

3. Przy ta cza nie ja sne sło wa Au gu sty na, gdzie jed nak wy da je się
zga dzać, że dzie ci i ma leń stwa mo gły ko rzy stać z dzia ła nia człon ków.
A o tym Au gu styn  nie ja sno mó wi:382 „Po ru sza nas, rze cze, gdy by pierw si
lu dzie nie zgrze szy li, czy mie li by ta kie dzie ci, któ re ani ję zy kiem ani człon -
ka mi się nie po słu gi wa ły. Bo z po wo du ko niecz no ści mat czy ne go ło na by -
ło mo że ko niecz ne, by ro dzi ły się ma leń kie. Lecz cho ciaż że bro jest ni kłą
czę ścią cia ła, jed nak dla te go nie zro bił mę żo wi ma lut kiej żo ny; stąd i jej
dzie ci mo gła wszech moc Stwór cy no wo na ro dzo ne uczy nić do ro słe. Lecz
bym to po mi nął, mógł z pew no ścią dać im to, co dał wie lu zwie rzę tom,
któ rych mło de, cho ciaż są ma leń kie, jed nak za raz jak się na ro dzą, bie gną
za mat ka mi. No wo na ro dzo ny czło wiek na od wrót nie ma ani nóg zdol nych
do cho dze nia, ani rąk na da ją cych się choć by do dra pa nia; a ma jąc przy
sobie sut ki, noworodki mo gą głod ne bar dziej pła kać niż ssać, i ta sła bość
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381 Au gu styn, ta mże, roz dział 6, n. 10 (PL 34,396; CSEL 28-I,273n).
c Nie mal ca ły z Sum ma sen ten tia rum, III,4 (PL 171,1122 B -D; 176,96 A -C); coś nie coś

(w n. 1 i 4 oraz za koń cze nie n. 7) z Hu go na, De sa cra men tis, I,6,26 (PL 176,278 D – 279 B);
tro chę do rzu cił Mistrz.

382 De pec ca to rum me ri tis et bap ti smo pa rvu lo rum, I, roz dzia ły 37-38 (PL 44,150; CSEL
60,69n).



cia ła od po wia da wła ści wie sła bo ści du cha.” Ty mi sło wy zda je się wska zy -
wać, że dzie ci, na wet ma lut kie, mo gły by ko rzy stać z dzia ła nia człon ków.

4. Nie któ rym niegłupio po do ba ło się, iż dzie ci ro dzi ły by się małe,
a z upły wem cza su po stę po wa ły by we wzro ście i in nych jak obec nie,
cze go nie trze ba by po czy ty wać za wa dę. Lecz sko ro Au gu styn ni cze go
nie prze ka zu je ja ko twier dze nia, nie któ rym ro zum nie zda wa ło się,383 że
dzie ci pierw szych ro dzi ców ro dzi ły by się ma lut kie, a po tem w od stę pach
cza su, tym sa mym pra wem, któ rym i obec nie wi dzi my, że uło żo ne jest ludz -
kie ro dze nie, mia ły by otrzy my wać po więk sze nie wzro stu i uży wa nie człon -
ków, aby u nich ocze ki wa ny był wiek do cho dze nia i mó wie nia, jak obec nie
u nas. Co za iste nie po win no być po czy ty wa ne za wa dę, lecz za wy ma ga nie
na tu ry; tak jak nie mo gły cał ko wi cie po wstrzy mać się od je dze nia, a jed nak
nie by ło to wa dą, lecz z wy ma ga nia na tu ry.

5. Za rzut nie któ rych, chcą cych udo wod nić, że mo gły żyć bez po -
żywienia. Temu jednak to się zarzuca: Gdyby nie zgrzeszyli, nie umieraliby;
lecz nie grze szy li by, gdy by nie je dli; mo gli więc bez po ży - [431] wie nia żyć.
– Od po wiedź. Jed nak jak wy żej po wie dzie li śmy,384 zgrze szy li by nie tyl ko
gdy by je dli z drze wa za ka za ne go, lecz ta kże gdy by nie ko rzy sta li z do zwo -
lo nych; po nie waż jak by ło im na ka za ne, z te go drze wa nie jeść, tak 
z in nych jeść. – Uza sad nie nie, dla cze go zgrze szy li by, gdy by nie ko rzy -
sta li z in nych do zwo lo nych. Po za tym dzia ła li by wbrew przy ro dzo ne mu
ro zu mo wi, któ rym poj mo wa li, że z nich jeść na le ży; cze go i na tu ral nie
pragnę li.

6. In ny za rzut co do te go sa me go. Za rzu ca się rów nież: Sko ro głód
jest ka rą za grzech, gdy by nie zgrze szy li, nie czu li by gło du; lecz bez gło du
jeść wy da je się zby tecz ne; stąd nie któ rzy są dzą, iż oni przed grze chem nie
po trze bo wa li po ży wie nia, po nie waż nie mo gli być głod ni, gdy by nie zgrze -
szy li. – Od po wiedź. Na to mo żna od po wie dzieć, że głód jest praw dzi wie
bra kiem i ka rą za grzech: jest bo wiem nie umiar ko wa nym pra gnie niem je -
dze nia, któ re mu czło wiek nie pod le gał by, gdy by nie zgrze szył. Miał bo wiem
na tu ral ne i umiar ko wa ne pra gnie nie, któ re mu tak miał za dość czy nić, by
nie do znał nie do stat ku gło du.

7. Je że li nie by ło wa dą, że po trze bo wał je dze nia przed grze chem,
tak nie by ło by wa dą, gdy by uro dze ni nie do sko na łe go wzro stu, w nim
i w in nych po stę po wa li. Jak więc nie by ło wa dą, lecz wa run kiem na tu ry,
że czło wiek przed grze chem po trze bo wał je dze nia, tak nie by ło by wa dą,
lecz czymś na tu ral nym, gdy by stan czło wie ka na swym po cząt ku, to jest 
w pierw szym ro dzi cu, za czę ty od do sko na łe go, w na stęp nym po ko le niu od
ma łe go po stę po wał do więk sze go, by mia no wi cie w od stę pach cza su otrzy -
my wał zwięk sze nie wzro stu cia ła oraz uży wa nie człon ków.
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383 Zo bacz: Hu go, De sa cra men tis, I,6,26 (PL 176,279 A).
384 W Dys tynk cji 19, roz dział 4, n. 3.



Roz dział 5d (120).

1. Czy jak wzro stem cia ła, tak też ro zu mie niem umy słu ro dzi li by
się ma li, a z upły wem cza su po stę po wa li by, mia no wi cie w ro zu mie -
niu i zna jo mo ści praw dy, czy no wo na ro dze ni by li by w tym do sko -
na li. A sko ro utrzy my wać to o cie le ludz kim nie jest nie do rzecz ne al bo
nie sto sow ne, zwy kło się py tać, czy o ro zu mie niu du szy i po zna niu praw dy
w ten sam spo sób na le ży my śleć, że mia no wi cie ci, któ rzy ro dzi li by się bez
grze chu, ro zu mie niem i poj mo wa niem umy słu by li by nie do sko na li, [432]
a z upły wem cza su po stę po wa li w nich aż do do sko na ło ści; czy co do pie -
ro stwo rze ni otrzy my wa li by do sko na łość ro zu mie nia i po zna nia.

2. Od po wiedź, gdzie mó wi się, że nie któ rym tak się wy da je, iż mia -
no wi cie po stę po wa li by w tym, tak jak w in nych. Ci,385 któ rzy są dzą, że
na ro dzo ne ma leń stwa ma ją z upły wem cza su po stę po wać co do wzro stu 
i uży wa nia człon ków, nie prze czą, że one na po cząt ku swe go na ro dze nia
by ły nie do sko na łe umy sło wo i w od stę pach cza su po stę pu ją w poj mo wa -
niu i po zna niu aż do do sko na ło ści.

3. Wbrew ich zda niu nie któ rzy prze ciw sta wia ją. Cze mu nie któ rzy
prze ciw sta wia ją się mó wiąc:386 Gdy by no wo na ro dze ni nie mie li do sko na -
ło ści umy słu i poj mo wa nia, by ła by w nich nie wie dza; nie wie dza zaś jest karą
grze chu. – Lecz któ rzy to mó wią, nie dość sta ran nie ba czą, że nie ka żdy,
kto cze goś nie wie, lub coś wie mniej do sko na le, za raz ma nie wie dzę, al bo
na le ży mó wić, że jest w nie wie dzy.

4. W ja ki spo sób mó wi się, że w kimś jest nie wie dza. Po nie waż o nie -
wie dzy nie mó wi się, jak tyl ko gdy nie wie się te go, co po win no się wiedzieć,
a nie igno ro wać. Ta ka nie wie dza jest ka rą grze chu, gdy duch za ćmio ny jest
wi ną, by nie mógł po znać te go, co znać po wi nien.

Roz dział 6d (121).

1. O prze nie sie niu czło wie ka do lep sze go sta nu i o dwu do brach:
jed nym tu da nym, dru gim obie ca nym. Ta ki był stan czło wie ka przed
grze chem we dług stwo rze nia cia ła. Z te go zaś sta nu miał być prze nie sio ny
z ca łym swo im po tom stwem do lep sze go i god niej sze go sta nu, gdzie rozko -
szo wał by się do brem nie biań skim i wiecz nym, przy go to wa nym so bie w nie -
bie. – Jak bo wiem czło wiek zło żo ny jest z dwo ja kiej na tu ry, tak owe dwa
do bra przy go to wał Stwór ca od po cząt ku: jed no do cze sne, dru gie wiecz ne;
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d Ca łość wzię ta z Hu go na: De sa cra men tis, I,6,26 (PL 176,279 B -C), prócz odro bi ny 
w n. 2.

385 Mia no wi cie: Hu go,De sa cra men tis, I,6,26 (PL 176,279 B -C).
386 Tak Hu go prze ciw sta wia się sa me mu so bie i od po wia da: „Lecz któ rzy to mó wią” itd.
d Sporządzony z Summa sententiarum, III,4 (PL 171,1123 A –B; 176,95 D), oraz Hugona,

De sa cra men tis, I,6, roz dzia ły 6,7,28-29 (PL 176,267n,281 A -B, 282 D).



jed no wi dzial ne, dru gie nie wi dzial ne; jed no dla cia ła, dru gie dla du cha. 
A po nie waż naj pierw to, co zwie rzę ce, po tem to, co du cho we,387 do cze sne 
i wi dzial ne [433] do bro dał naj pierw; nie wi dzial ne zaś i wiecz ne obie cał
oraz po sta no wił, że ma być zdo by wa ne za słu ga mi.

2. Że Bóg dał czło wie ko wi ro zum na tu ral ny i przy ka za nie do za -
cho wa nia do bra, któ re otrzy mał i za słu że nia te go, któ re zo sta ło obie -
ca ne. Do stra ży zaś te go, co dał, i do za słu gi wa nia na to, co obie cał,
ro zu mo wi na tu ral ne mu, da ne mu du szy czło wie ka w stwo rze niu, któ rym
mógł roz róź niać mię dzy do brem a złem, do dał przy ka za nie po słu szeń stwa,
przez któ re go za cho wa nie nie utra cił by da ne go a otrzy mał obie ca ne, 
by przez za słu gę do szedł do na gro dy.

DYS TYNK CJA XXIe

Roz dział 1 (122).

1. O za wi ści dia bła z ja ką przy stą pił do ku sze nia czło wie ka. Wi dząc
więc dia beł, że czło wiek przez po ko rę po słu szeń stwa mo że wstą pić tam,
skąd on ru nął przez py chę, za zdro snął mu; i ten, któ ry wcze śniej przez upa -
dek był dia błem, to jest upa dłym na dół, ża rem za wi ści stał się sza ta nem,
to jest prze ciw ni kiem.388

2. Dla cze go naj pierw pod szedł do nie wia sty. Dla te go też sku sił nie -
wia stę, w któ rej wie dział, że ro zum mniej zna czy niż w mę żczyź nie. Złość
bo wiem je go, bo jaź li wa w ku sze niu cno ty, ude rzy ła ludz ką na tu rę w tej
czę ści, gdzie wy da wa ła się słab sza, by je śli mo że tam tro chę prze wa ży ła,
przy stą pić do ude rza nia lub ra czej oba la nia dru giej, któ ra by ła sil niej sza.
Naj pierw więc zba dał sa mą nie wia stę, aby wpierw na niej do świad czyć całej
swej si ły ku sze nia. 

Roz dział 2 (123).

1. Dla cze go przy szedł w ob cej po sta ci. Lecz po nie waż nie mógł jej
szko dzić prze mo cą, zwró cił się do pod stę pu, by oszu stwem oma mić czło -
wie ka, któ re go mo cą nie mógł zwy cię żyć. By zaś je go pod stęp za bar dzo
się nie ujaw - [434] nił, nie  przy szedł w swo jej po sta ci, by nie zo stał otwar -
cie roz po zna ny i tak od pę dzo ny. Znów, by je go pod stęp nie był zbyt ukryty,
że by nie mo żna by ło się go ustrzec, a za ra zem czło wiek nie wy dał się cier pieć
krzyw dę, je że li Pan Bóg do pu ścił by ku sić go tak, że by nie mógł się ustrzec,
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387 1 Kor 15,46.
e W ja ki spo sób roz dzia ły 1 i 2 sto pio ne zo sta ły z Sum ma sen ten tia rum, III,4 (PL

171,1123 B; 176,95 D – 96 A) oraz Hu go na, De sa cra men tis, I,7, roz dzia ły 1 i 3 oraz n. 2 
w roz dzia le 2 (PL 176,287-288) uka zu je H. We iswe iler, La «Sum ma sen ten tia rum» so ur ce
de Pier re Lom bard, w Re cher ches de Théolo gie an cien ne et médie va le 6(1934)148n.

388 Zo bacz wy żej, Dys tynk cja 10, roz dział 2, n. 1.



dia błu po zwo lo no przyjść w ob cej za iste po sta ci, lecz w ta kiej, w któ rej
złość je go ła two mo gła być roz po zna na. By więc nie przy cho dził we wła -
snej po sta ci, sta ło się z je go wo li; by zaś przy szedł w po sta ci od po wied niej
dla swo jej zło ści, sta ło się przez Bo ga.

2. Dla cze go przy szedł w po sta ci wę ża. Przy szedł więc do czło wie ka
w wę żu ten, któ ry być mo że, gdy by do pusz czo no, wo lał by przyjść w po sta -
ci go łę bi cy; lecz nie go dzi ło się, by zły duch czło wie ko wi uczy nił nie na wist -
ną tę po stać, w któ rej miał uka zać się Duch Świę ty. Dla te go tyl ko przez
wę ża po zwo lo no dia błu ku sić, by przez to, co by ło na wierz chu, nie wia sta
mo gła spo strzec chy trość ku szą ce go. Dia beł bo wiem ku sił przez wę ża 
w któ rym mó wił.

Roz dział 3f (124).

Dla cze go wąż na zwa ny zo stał chy trzej szy nad wszyst kie zwie rzę -
ta. – Au gu styn, Su per Ge ne sim. Dla te go wąż na zwa ny zo stał, że jest
chytrzej szy nad wszyst kie zwie rzę ta ziem ne,389 po nie waż jak mó wi Au gu -
styn,390 „źli anio ło wie, cho ciaż przez py chę strą ce ni, z na tu ry jed nak są znako -
mit si od wszyst kich zwie rząt ze wzglę du na wy bit ność ro zu mu; cho ciaż wąż
mógł by być zwa ny naj mą drzej szy nie du szą ro zum ną, lecz du chem dia bel -
skim. Nie dziw ne więc, że dia beł na peł nia jąc wę ża swym du chem, tak jak
na peł niał wieszcz ków, zro bił go naj mą drzej szym ze wszyst kich zwie rząt.

Roz dział 4g (125).

1. Że nie wy brał wę ża, by przez nie go ku sił. Dia beł jed nak nie wy -
brał go do ku sze nia, lecz ku sił przez zwie rzę, któ re mu do pusz czo no. Dla -
te go Au gu styn, Su per Ge ne sim:391 „Nie na le ży my śleć, [435] że dia beł
wy brał wę ża, aby przez nie go ku sić, lecz po nie waż chciał oszu kać, nie mógł,
jak tyl ko przez któ re zwie rzę mu do pusz czo no, aby mógł. Wo lę bo wiem
szko dze nia ka żdy ma od sie bie, lecz moc od Bo ga.

2. Stra bo:392 „Tak zaś mó wił dia beł przez wę ża nie wie dzą ce go, jak mó -
wi przez opę ta nych lub sza lo nych.

Au gu styn, Su per Ge ne sim:393 „Wę żem mia no wi cie po słu żył się jak na -
rzę dziem, po ru sza jąc je go na tu rę, do wy da wa nia dźwię ków słów i zna ków,
któ ry mi swo ją wy ra żał wo lę. Wąż więc ani słów nie ro zu miał, ani nie stał
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f Z Glos sa or di na ria, na Rdz 3,1 (u Mi ko ła ja z Li ry, I,40a -b; v 24v).
389 Rdz 3,1.
390 Księ ga XI, roz dział 2, n. 4 (PL 34,430n; CSEL 28-I,336).
g Nu me ry 1 i 2 z te jże Glos sa or di na ria, do Rdz 3,1 (40b; 24v). – Nu mer 3 z Glos sa ordi -

na ria, na Rdz 3,13 (42b; 25c i 26b). – Nu mer 4 z Sum ma sen ten tia rum, III,5 (PL 171,1123 C;
176,96 B).

391 Ta mże, roz dział 3, n. 5 (PL 34,431; CSEL 28-I,337).
392 Su per Ge ne sim 3,1 (PL 131,64 B). Zo bacz J. de Blic, L’oeu vre exégéti que de W. Stra -

bon..., w Re cher ches de Théolo gie an cien ne et médie va le 16(1949)13,20.
393 Księ ga XI, roz dzia ły 27-29, nn. 34-36 (PL 34,443nn; CSEL 28-I,360nn).



się ro zum ny. Naj chy trzej szym zaś zo stał na zwa ny,394 z po wo du prze bie głości
dia bła. Mó wił zaś tak, jak ośli ca Ba la ama;395 lecz jed no by ło aniel skie, a drugie
dia bel skie. Do brzy bo wiem i źli anio ło wie dzia ła ją po dob nie.”

4. Tu zwy kło się py tać, dla cze go nie wia sta nie ba ła się wę ża. – Po nie waż
sko ro wie dzia ła, że zo stał stwo rzo ny, są dzi ła, że ta kże obo wią zek mó wienia
od Bo ga otrzy mał.

Roz dział 5h (126).

1. O spo so bie po ku sy. Dla cze go wy szedł od py ta nia. Po ku sa zaś tak
zo sta ła do ko na na. Sto jąc przed nie wia stą pysz ny wróg nie od wa ża się wyjść
sło wa mi prze ko ny wa nia, bo jąc się, że zo sta nie roz po zna ny; lecz na pa da ją
py ta niem, by z od po wie dzi wy wnio sko wać, jak mo że po stę po wać w zło ści.

2. Sło wa wę ża, od po wiedź nie wia sty. Rze cze:396 Cze mu wam Bóg
przy ka zał, że by ście nie je dli z ka żde go drze wa raj skie go? Od po wie dzia ła
mu nie wia sta: Z owo cu drzew, któ re są w ra ju, po ży wa my, ale z owo cu
drze wa, któ re jest w środ ku ra ju, roz ka zał nam Bóg, aby śmy nie je dli 
i nie do ty ka li się go, by śmy snadź nie po mar li.

3. Wąż, na braw szy otu chy ze słów nie wia sty, do da je fał szy wą obiet -
ni cę. W tym sło wie da ła miej sce po ku sie, gdy po wie dzia ła by śmy snadź nie
po mar li; [436] dla te go dia beł za raz po wie dział do nie wia sty:397 Żadną mia -
rą nie umrze cie: bo wie Bóg, iż któ re go kol wiek dnia bę dzie cie jeść z nie go,
otwo rzą się oczy wa sze i bę dzie cie ja ko bo go wie, wie dząc do bre i złe.

4. Zważ po rzą dek i po stęp ludz kiej zgu by. Naj pierw Bóg rzekł:398

Którego dnia bę dzie cie je dli z nie go, śmier cią umrze cie; po tem nie wia sta
po wie dzia ła:399 By śmy snadź nie po mar li; w koń cu wąż rzekł:400 Żad ną
mia rą nie umrze cie. Bóg stwier dził, nie wia sta po wie dzia ła to jak by wąt -
piąc, dia beł za prze czył. Ta któ ra zwąt pi ła, od stą pi ła od twier dzą ce go i zbli -
ży ła się do prze czą ce go.

5. O prze wrot no ści dia bła, któ ry, by ła twiej prze ko nać, zło usu nął
a do bro w obiet ni cy po dwo ił. On aby swo je prze ko ny wa nie w peł ni
pode przeć, to zna czy że by swo bod nie wmó wić zło, któ re za mie rzał, i zło,
któ re go nie wia sta się lę ka ła za prze cza jąc usu nął, i obiet ni cę do dał; a że by

Księga II422

394 Zo bacz Rdz 3,1.
395 Zob Lb 22,28-30.
h Nu me ry 1-5. Tekst spo rzą dzo ny ze Sum ma sen ten tia rum, III,5 (PL 171,1123 C; 176,

96 B -C) oraz Hu go na, De sa cra men tis, I,7,4-6 (PL 176,288n), jak już wspa nia le wy ka zał 
H. We iswe iler, La «Sum ma sen ten tia rum»..., w Re cher ches de Théolo gie an cien ne et médie -
va le 6(1934)151-154. – Nie mniej w nu me rze 6 do wspo mnia nych źró deł na le ży do dać, (bez
wzglę du na ru bry kę), po wa gę Grze go rza, w Glos sa or di na ria do Rdz 3,2 (u Mi ko ła ja z Liry,
I,41b; v 26a), z In evan ge lium, ho mi lia 16, n. 2 (PL 76,1136 A). Zo bacz ta kże ka za nie Lom -
bar da In Sep tu age si ma (PL 171,849 A).

396 Rdz 3,1-3.
397 Rdz 3,4-5.
398 Rdz 2,17.
399 Rdz 3,3.
400 Rdz 3,4.



je go prze ko ny wa nie prę dzej zo sta ło przy ję te, obiet ni cę zdwo ił. Ra dząc mia -
no wi cie jed no spo ży cie, dwie rze czy w na gro dę obie cał: przy rze ka jąc podo -
bień stwo do Bo ga oraz wie dzę do bra i zła.

6. Że czło wiek trze ma spo so ba mi był ku szo ny, mia no wi cie obżar -
stwem, pró żną chwa łą, chci wo ścią. – Au gu styn.401 Gdzie trze ma spo so -
ba mi ku sił czło wie ka, mia no wi cie obżar stwem w na mo wie do je dze nia, gdy
po wie dział: któ re go kol wiek dnia bę dzie cie jeść; pró żną chwa łą w przy rze -
cze niu bo sko ści, gdy po wie dział: bę dzie cie ja ko bo go wie; chci wo ścią 
w obiet ni cy wie dzy, gdy po wie dział: wie dząc do bro i zło. Obżar stwo jest
nie umiar ko wa nym pra gnie niem ja dła; pró żna chwa ła mi ło ścią wła snej
wspa nia ło ści; chci wość nie opa no wa ną żą dzą po sia da nia, któ ra do ty czy nie
tyl ko pie nię dzy, lecz ta kże wznio sło ści i wie dzy, gdy ktoś nad spo sób ubiega
się o wy wy ższe nie. 

Roz dział 6i (127).

1. O dwu ro dza jach po ku sy. Trze ba nad to wie dzieć, że są dwa spo soby
po ku sy, mia no wi cie we wnętrz ny i ze wnętrz ny.

[437] 2. Co to jest po ku sa ze wnętrz na i kto jej do ko nu je. Po ku sa
jest ze wnętrz na, gdy zło jest nam pod su wa ne wi dzial nie z ze wnątrz, sło -
wem lub ja kimś zna kiem, by ten ko mu się zda rza, skło nił się do zgo dy na
grzech. I ta ka po ku sa do ko ny wa na jest tyl ko przez prze ciw ni ka.

3. Co to jest po ku sa we wnętrz na i kto jej do ko nu je. Po ku sa zaś jest
we wnętrz na, gdy zło pod su wa ne jest nam nie wi dzial nie od we wnątrz. I ta
po ku sa cza sem zda rza się od wro ga, cza sem od cia ła. Bo i dia beł nie wi dzial -
nie pod su wa zło i z po żą dli wo ści cia ła ro dzi się nie do zwo lo ne po ru sze nie
i zła przy jem ność. Dla te go po ku sa, któ ra jest z cia ła, nie zda rza się bez grze -
chu; ta zaś któ ra jest od wro ga, je śli nie ma na nią zgo dy, nie jest grze chem,
lecz jest ma te rią ćwi cze nia cno ty. Po ku sę zaś we wnętrz ną od cia ła trud niej
się zwy cię ża, po nie waż na pa da jąc od we wnątrz, z na sze go prze ciw ko nam
się umac nia.

Roz dział 7 (128).

1.k Dla cze go czło wiek mógł po wstać przez in ne go, a nie dia beł, 
i grzech czło wie ka jest ule czal ny, dia bła zaś nie. Czło wiek więc, po -
nie waż padł ude rzo ny sa mą ze wnętrz ną po ku są, tym cię żej wi nien był być
uka ra ny, im lżej szym ude rze niem zo stał po wa lo ny. A jed nak po nie waż miał
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401 Ra czej Grze gorz, jak wy żej w przy pi sie „h” za zna czo no.
i Tekst nu me rów 1 i 2 sto pio ny z Sum ma sen ten tia rum, III,5 (PL 171,1123 D; 176,96

C) oraz Hu go na, De sa cra men tis, I,7,9 (PL 176,290 B). Na uka zaś nu me ru 3 wy da je się
własna Mi strza, (po pra wia nią tę źró dło wą), o któ rej zo bacz je go Glos sa na 2 Kor 12,7 
(PL 192,84 D), jak rów nież i zda nie An zel ma z La on, n. 85 oraz zda nie je go szko ły, n. 450
(u O. Lot tin, Psy cho lo gie et mo ra le, V,73n oraz 303).

k Sło wa: „Czło wiek... dźwi gnię ty” zło żo ne z Sum ma sen ten tia rum, III,5 (PL 171,1123 D;
176,96 C) oraz Hu go na, De sa cra men tis, I,7,9 (PL 176,290 C). Wnio sek wy da je się, że jest
Mi strza.



ja kąś, cho ciaż ma łą spo sob ność upad ku, dla te go z ła ski Bo ga mógł być
wspar ty do ła ski, by kto przez in ne go upadł, przez in ne go zo stał dźwi gnię -
ty. Kto więc miał po py cha cza do złe go, słusz nie miał do do bre go. Dia beł
zaś, po nie waż zgrze szył bez żad nej po ku sy, nie po wi nien być wspie ra ny
przez ko goś in ne go, aby po wstał; a sam przez sie bie nie mógł i dla te go
grzech je go był nie ule czal ny. Grzech zaś czło wie ka, tak jak przez ko goś in -
ne go miał po czą tek, tak od po wied nio przez ko goś in ne go miał le kar stwo.

2. Dla cze go czło wiek, a nie anioł, zo stał od ku pio ny. Prócz te go natu ra
aniel ska, po nie waż nie ca ła prze pa dła, lecz w czę ści po zo sta ła, nie zo sta ła
od ku pio na: ludz ka zaś ca ła prze pa dła, i dla te go, by ca ła nie zo sta ła zgu bio -
na, czę ścio wo zo sta ła od ku pio na, by stąd uzu peł nio ny zo stał upa dek aniel -
ski. – Stąd Au gu styn w En chi ri dion:402 „Spodo ba ło się Stwór cy i Rząd cy,
po nie waż nie ca ła ilość anio łów prze pa dła opusz cza jąc Bo ga, ta któ ra [438]
prze pa dła po zo sta ła w wiecz nej zgu bie; któ ra zaś po zo sta ła z Bo giem, gdy
tam ta go opu ści ła, ra do wa ła się ze swo jej wiecz nej szczę śli wo ści jak naj -
pew niej po zna nej; na to miast stwo rze nie ro zum ne, któ re by ło w lu dziach,
po nie waż przez grze chy i ka ry ca łe prze pa dło, czę ścio wo zo sta ło na pra -
wione, skąd uzu peł nio ne by ło by wspól no cie aniel skiej to, co ów upa dek
umniej szył. To bo wiem zo sta ło obie ca ne świę tym, że bę dą ja ko Anio ło-
wie Bo ży.403

Roz dział 8l (129).

1. Że nie same mu tyl ko mę żczyź nie przy ka za nie zo sta ło da ne. To
ta kże trze ba za zna czyć, że przy ka za nie wy da je się da ne nie same mu tyl ko
mę żczyź nie, sko ro nie wia sta sa ma świad czy, że jej też zo sta ło przy ka za ne:404

Roz ka zał nam Bóg itd. – Wy żej zaś czy ta się,405 że przed uczy nie niem nie -
wia sty Bóg po wie dział mę żczyź nie: Z drze wa wia do mo ści do bre go i złe go
nie jedz; nie po wie dział: Nie jedz cie. – Au gu styn, Su per Ge ne sim.406 Może
tak przy ka zał po nie waż miał uczy nić nie wia stę, by przy ka za nie do szło do
nie wia sty przez mę żczy znę: po nie waż Nie wia sta, któ ra by ła pod da na męż-
czyź nie, tyl ko za po śred nic twem mę żczy zny mia ła otrzy mać przy ka za nie
Bo że. Stąd Apo stoł:407 A je śli cze go nie wia sty chcą się do wie dzieć, niech
w do mu za py ta ją swych mę żów.

2. Ja kim spo so bem mo gli mó wić, lub ro zu mieć mó wią ce go. – 
Au gu styn, Su per Ge ne sim.408 Je śli py ta się, ja kim spo so bem mo gli mó wić,
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402 Roz dział 29 (PL 40,246; CCL 46,65).
403 Zo bacz: Mt 22,30.
l Nu mer 1 po łą czo ny z Hu go na, De sa cra men tis, I,7,5 (PL 176,288 D0 289 A) oraz

Glos sa or di na ria do Rdz 2,17 (u Mi ko ła ja z Li ry, I,37c; v 20c). – Nu mer 2 opie ra się na tejże
Glos sa or di na ria, nie co ni żej (37d; 20d).

404 Rdz 3,3.
405 Rdz 2,17.
406 Księ ga VIII, roz dział 17 (PL 34,387; CSEL 28-I,257).
407 1 Kor 14,35.
408 Księ ga VIII, roz dział 16, n. 35 (PL 34,386; CSEL 28-I,256).



lub ro zu mieć mó wią ce go, ci któ rzy nie uczy li się ro snąc wśród mó wią-
cych lub przez nauczanie, odpowiadamy, że Bóg uczynił ich takich, że mogli
mó wić i uczyć się od in nych, gdy by by li.

[439] DYS TYNK CJA XXII

Roz dział 1m (130).

1. O źró dle te go grze chu. Tu wy da je się, że trze ba sta ran nie zba dać.
Ja kie by ło źró dło i ko rzeń te go grze chu.

2. Po gląd mó wią cych, że pew na wy nio słość po prze dzi ła w du chu
czło wie ka. Nie któ rzy my ślą,409 że wy prze dzi ła pew na wy nio słość w du chu
czło wie ka, z któ rej zgo dził się na po ku sę dia bła.

3. Po wa ga Au gu sty na, któ ra zda je się prze ma wiać za ni mi. To wy -
da je się wska zy wać Au gu styn, tak mó wiąc Su per Ge ne sim:410 „Nie na le ży
my śleć, że czło wiek był by oba lo ny, gdy by nie po prze dzi ła w nim te go pew -
na wy nio słość, któ rą na le ża ło po ko nać: by przez upo ko rze nie grze chu po -
znał, jak błęd nie o so bie ro zu miał i że na tu ra nie ma się do brze, je że li
odej dzie od spraw cy”. – Rów nież w tym sa mym:411 „Ja kim spo so bem nie -
wia sta uwie rzy ła by sło wom ku si cie la, że Bóg za ka zał jej rze czy do brej i po -
ży tecz nej, gdy by w jej umy śle nie by ło owe go umi ło wa nia wła snej mo cy
oraz pysz nej za ro zu mia ło ści o so bie, któ ra przez po ku sę mia ła być prze -
zwy cię żo na al bo znisz czo na? Po tem, nie za spo ko jo na na mo wą wę ża, spoj -
rza ła na drze wo do bre do je dze nia, ład ne z wy glą du;412 a nie wie rząc, że
mo że stąd umrzeć, być mo że są dzi ła, że Bóg z po wo du ja kie goś zna cze nia
to po wie dział. Więc zja dła i da ła swe mu mę żo wi, mo że z ja kąś na mo wą,
któ rą Pi smo po zo sta wia do do my słu; al bo mo że nie by ło trze ba na ma wiać,
sko ro mąż wi dział, że nie umar ła od te go je dze nia.”

[440] 4. Au gu styn, Su per Ge ne sim: że ina czej mó wił dia beł w nie -
wie ście niż w wę żu. „Jak więc dia błu nie po zwo lo no ku sić nie wia sty,413

niż tyl ko przez wę ża, tak ani mę ża, jak tyl ko przez nie wia stę”: „aby jak przy -
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m Nu me ry 1-2 z Sum ma sen ten tia rum, III,6 (PL 171,1123 D – 1124 A; 176,96 C), gdzie
ta kże w czę ści pierw szej po wa ga Au gu sty na z n. 3. – Nu mer 3 z Glos sa or di na ria, do Rdz
3,1 a po tem do 3,13 (u Mi ko ła ja z Li ry, I,40d, 42b; v 24b i 24d, gdzie wska za na jest dru ga
po wa ga Rdz 3,4). – Nu mer 4 spo rzą dzo ny z Glos sa or di na ria do Rdz 3,13, po tem do Rdz
3,9 i zno wu do 3,13 (u Mi ko ła ja z Li ry, I, 42b, 41d, 42b; v 25c, 27a. 25c -26b). – Nu mer 6
wzięty z Sum ma sen ten tia rum, III,6 (PL 171,1124 A; 176,96 D), skąd ta kże nie co ni żej wy -
ja śnienie Au gu sty na do n. 7.

409 Tak (po Au gu sty nie) Be da, In Ge ne sim 3,1 (PL 91,53 B -C; CCL 118A,59).
410 Księ ga XI, roz dział 5, n. 7 (PL 34,432; CSEL 38-I,338).
411 Ta mże, roz dział 30, n. 39 (PL 34,445; CSEL 28-I,363n).
412 Zo bacz Rdz 3,6: Uj rza ła te dy nie wia sta, że do bre by ło drze wo ku je dze niu, i pięk ne

dla oczu, i na wej rze nie roz kosz ne... i ja dła i da ła mę żo wi swo je mu.
413 Ta mże, roz dział 27, n. 34,443; CSEL 28-I,360).



ka za nie Bo ga do szło do nie wia sty przez mę ża,414 tak po ku sa dia bel ska prze -
szła do mę ża przez nie wia stę”. „W nie wie ście zaś,415 któ ra była ro zum na,
nie mó wił sam, jak w wę żu, lecz je go na mo wa; cho ciaż po pę dem we -
wnętrz nie wspie rał to, co ze wnętrz nie czy nił przez wę ża.”

5. Ja ki wnio sek wy cią ga ją nie któ rzy z po wy ższych słów. W po wy -
ższych wy da je się wska za ny spo sób i po stęp po ku sy, a ta kże to co przed -
tem po wie dzie li śmy, mia no wi cie iż po ku sę po prze dzi ła pew na wy nio słość
i za ro zu mia łość w du chu czło wie ka.

6. Za rzut prze ciw ko tym, któ rzy mó wią, że po prze dzi ła wy nio słość
w du chu. Gdy by tak by ło, prze to nie za na mo wą dru gie go wpierw zgrze -
szył, gdy po wa ga 416 prze ka zu je, że grzech dia bła dla te go jest nie ule czal ny,
po nie waż nie upadł z na mo wy, lecz wła snej py chy; czło wie ka zaś ule czal -
ny, po nie waż nie sam przez się, lecz przez ko goś in ne go upadł, i dla te go
przez in ne go mógł po wstać.

7. Tu okre śla, jak ma ją być poj mo wa ne te sło wa. Do cze go po wy ż-
sze sło wa Au gu sty na zmu sza ją po bo żne go i pil ne go czy tel ni ka. Że mo żemy
to za iste tak poj mo wać: „Nie był by czło wiek oba lo ny”, mia no wi cie w czyn
te go grze chu, by mia no wi cie jadł z za ka za ne go drze wa, oraz w tę nie do lę
przez po ku sę dia bła, „gdy by wy nio słość, która miała być po ko na na, nie wy -
prze dzi ła”, za iste nie po ku sę, lecz po peł nie nie grze chu.

8. Zo bacz ko lej ność po ku sy. Ta ka bo wiem by ła ko lej ność po stę po wa -
nia: dia beł ku sząc po wie dział:417 Je że li zje cie, bę dzie cie ja ko bo go wie, wie -
dząc do bre i złe. Po usły sze niu te go, na tych miast do du szy nie wia sty
wpeł zła ja kaś wy nio słość i mi łość wła snej mo cy, skąd spodo ba ło jej się
uczy nić co dia beł ra dził i za iste uczy ni ła. Zgrze szy ła więc z po ku sze nia, po -
nie waż po prze dzi ła po ku sa, z któ rej w jej du szy zro dzi ła się wy nio słość,
po któ rej na stą pił grzech i ka ra grze chu.

[441] Roz dział 2n (131).

Ja ka by ła wy nio słość nie wia sty. Wy nio słość mia no wi cie w du szy nie -
wia sty by ła z pew no ścią ta ka, przez któ rą uwie rzy ła i ze chcia ła mieć po do -
bień stwo Bo ga z pew ną rów no ścią, my śląc, że jest praw dą, co mó wił
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414 Ta mże, roz dział 34, n. 45 (448; 368).
415 Ta mże, roz dział 27, n. 34 (443; 360).
416 To jest zda nie Sum ma sen ten tia rum (jak wy żej za no to wa no), lecz czy ją po wa gę należy

ro zu mieć nie po wie dzia no ani tu, ani wy żej w Trak ta cie II, roz dzia łach 3-4 (PL 171,1109nn;
176,82nn), gdzie mo wa o upad ku anio łów. Zo bacz jed nak Grze go rza, Mo ra lia, IV, roz dział
3, n. 8: „Jest jesz cze coś, przez co i upa dły czło wiek wi nien być na pra wio ny, a pysz ny duch
na pra wio ny być nie mógł, po nie waż mia no wi cie anioł upadł z wła snej zło ści, czło wie ka zaś
po wa li ła cu dza” (PL 75,642 B).

417 Rdz 3,5.
n Czę ścio wo idzie za Hu go nem, De sa cra men tis, I,7,10 (PL 176,290 D); po tem wy kłada

sło wa Au gu sty na.



dia beł.418 I dla te go Au gu styn wspo mi na szcze gól nie nie wia stę, mó wiąc:419

„Ja kim spo so bem nie wia sta uwie rzy ła by dia błu, gdy by w jej umy śle nie było
pysznej zarozumiałości o sobie?” A co tam następuje, mianowicie: „która
przez po ku sę mia ła być prze zwy cię żo na al bo znisz czo na”, na le ży od nieść
do nie wia sty, by poj mo wa no: „któ ra” nie wia sta, a nie za ro zu mia łość, „przez
po ku sę mia ła być” itd.

Roz dział 3o (132).

1. Ja ka by ła wy nio słość mę żczy zny: czy uwie rzył i chciał te go, co
nie wia sta. Zwy kło się py tać. Czy owa wy nio słość i mi łość wła snej mo cy
by ła w mę żczyź nie ta ka jak w nie wie ście.

2. Że Adam nie zo stał uwie dzio ny jak nie wia sta, mia no wi cie by
uwie rzył, że praw dą jest, co ra dził dia beł; a jed nak w czymś zo stał
uwie dzio ny, mia no wi cie że grzech uwa żał za po wsze dni. Na co od po -
wia da my, że Adam nie zo stał uwie dzio ny tym spo so bem, co nie wia sta: bo
nie są dził, że praw dą jest, co dia beł pod su wał. Mo żna jed nak wie rzyć, że
uwie dzio ny zo stał w tym, iż za po wsze dnie uwa żał po peł nie nie, któ re by -
ło śmier tel ne. Lecz nie pierw szy zo stał uwie dzio ny i nie w tym co nie wia -
sta, by uwie rzył, że Bóg dla te go za ka zał do ty kać te go drze wa, po nie waż
gdy by do tknę li, sta li by się ja ko bo go wie.420 Adam jed nak był prze stęp cą,
jak świad czy Apo stoł.421 Mo gła więc ja kaś wy nio słość być w je go umy śle po
po ku sie, z któ rej ze chciał do świad czyć za ka za ne go drze wa, po nie waż nie
wi dział nie wia sty umar łej po przy ję ciu te go je dze nia.

[442] 3. Po wa gą po twier dza to, co po wie dział. Stąd Au gu styn, Su per
Ge ne sim:422 „Sko ro Apo stoł wy ka zu je, że Adam był prze stęp cą, mó wiąc:423

Za przy kła dem prze stęp stwa Ada ma, a jed nak prze czy, by był uwie dziony,
gdzie po wia da:424 Nie Adam zo stał zwie dzio ny, lecz nie wia sta. Stąd i zapy -
ta ny nie mó wi: Nie wia sta mnie zwio dła, lecz:425 da ła mi i ja dłem; nie wia -
sta zaś mó wi:426 Wąż mnie zwiódł.”

4. Co Apo stoł na zwał uwie dze niem, któ rym nie wia sta, nie mę ż-
czyzna, zo sta ła uwie dzio na. – Au gu styn:427 „Apo stoł wła ści wie na zwał
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418 Mia no wi cie Rdz 3,5: I bę dzie cie ja ko bo go wie itd.
419 Jak wy żej, Dys tynk cja XXII, roz dział 1, n. 3.
o Za gad nie nie w nu me rze 1 w pe wien spo sób pod su wa Sum ma sen ten tia rum, III,6 (PL

171,1125 A -B; 176,97 D – 98 A) oraz ni żej przy to czo na po wa ga Au gu sty na, skąd ta kże spo -
rzą dzo na jest od po wiedź w nu me rze 2. – Nu me ry 3 i 4 z Glos sa Lom bar da do 1 Tm 2,14
(PL 192,341 A -B).

420 Zo bacz Rdz 3,5.
421 Rz 5,14: Za przy kła dem prze stęp stwa Ada ma.
422 Księ ga XI, roz dział 42, n. 58 (PL 34,453; CSEL 28-I,377).
423 Rz 5,14.
424 1 Tm 2,14.
425 Rdz 3,12.
426 Rdz 3,13.
427 Jak wy żej, n. 60 (PL 34,454; CSEL 28-I,378).



uwie dze niem, przez co to co do ra dza no, cho ciaż by ło błę dem, uzna ne zo -
sta ło za praw dę, mia no wi cie że Bóg dla te go za ka zał te go drze wa do ty kać,
po nie waż wie dział, iż oni, je śli do tkną, bę dą ja ko bo go wie: jak by im zazdro -
ścił bó stwa ten, któ ry uczy nił ich ludź mi. Lecz cho ciaż mę żczy znę z po wodu
ja kiejś wy nio sło ści umy słu, któ ra nie mo gła ukryć się przed Bo giem, ku siła
ja kaś żą dza spraw dze nia, gdy wi dział, że nie wia sta przy jąw szy to ja dło nie
umarła, nie sądzę jednak, jeśli był już obdarzony duszą duchową, by w jakiś
spo sób uwie rzył w to, co dia beł pod su wał.”

Roz dział 4p (133).

1. Kto bar dziej zgrze szył, Adam czy Ewa. Z te go ja sno mo żna spo -
strzec, kto z nich bar dziej zgrze szył, Adam mia no wi cie czy Ewa. Wy da je się
bo wiem, że bar dziej zgrze szy ła nie wia sta, któ ra chcia ła przy własz czyć rów -
ność z bó stwem, i unie sio na zbyt nią za ro zu mia ło ścią uwie rzy ła, że tak się
sta nie. Adam zaś ani w to nie uwie rzył, a my ślał o po ku cie i mi ło sier dziu
Bo żym, gdy po słusz ny żo nie, zgo dził się na jej na mo wę, nie chcąc jej zasmu -
cać i zo sta wiać wy ob co wa nej od sie bie, by nie zgi nę ła, są dząc, że jest to grzech
po wsze dni a nie śmier tel ny.

[443] 2. Stąd Au gu styn:428 Apo stoł mó wi:429 „Nie Adam zo stał zwie dzio -
ny. Co za iste tak mo żna wziąć, by ro zu mia no,  że mia no wi cie nie pierw szy
zo stał uwie dzio ny; al bo w tym, w czym nie wia sta, by mia no wi cie uwie rzył,
iż to jest praw da:430 Bę dzie cie ja ko bo go wie; lecz uwa żał, że jed no i dru gie
mo że się stać, by i żo ny po słu chał, i przez po ku tę miał prze ba cze nie. Mniej
więc zgrze szył, kto o po ku cie i Bo żym mi ło sier dziu my ślał.”

3. Au gu styn, Su per Ge ne sim:431 „Gdy bo wiem nie wia sta uwie dzio na
zja dła i da ła mu, by ra zem je dli, nie chciał za smu cać tej, o któ rej był prze -
ko na ny, że bez je go po cie chy za tra ci się, a wy ob co wa na od nie go cał kiem
zgi nie; nie cie le sną za iste zwy cię żo ny żą dzą, któ rej jesz cze nie od czu wał, lecz
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p Za gad nie nie nu me ru 1 za czerp nię te jest z Sum ma sen ten tia rum, III,6 (PL 171,1125
A; 176,97 D) oraz z Hu go na, De sa cra men tis, I,7,10 (PL 176,290 C), skąd coś ta kże po ni żej
do wo dze nia te go nu me ru. – Nu me ry 2-4 z Glos sa Lom bar da do 1 Tm 2,14 (PL 192,341 C -D),
która mianowicie sporządzona jest z komentarza Glossa ordinaria do tego urywka, jak w innej
se rii przy pi sów za zna czo no, a stąd ze słów Au gu sty na ze bra nych już do te go uryw ka przez
Flo ru sa z Lyonu (w Ve ne ra bi lis Be dae ope ra, VI, Co lo niae 1688,716). Zo bacz ta kże H. Weis-
we iler, La «Sum ma Sen ten tia rum» so ur ce..., w Re cher ches de Théolo gie an cien ne et médie -
va le 6(1934)161n.

428 Ra czej Glos sa or di na ria do 1 Tm 2,14 (u Mi ko ła ja z Li ry, VI,119a); sło wa Au gu sty na
są ni żej w n. 3-4. Zo bacz Hay mon z Au xer re, In Epi sto las Pau li, do te go uryw ka: «Adam
non est se duc tus, do myśl się, że pierw szy» (PL 117,791 A). Ostat nia część przy to cze nia («lecz
uwa żał...mi ło sier dziu my ślał») jest ta kże u Hu go na, De sa cra men tis, I,7,10 (PL 176,291 A)
oraz w Sum ma sen ten tia rum. III,6 (PL 171,1125 B; 176,98 A). O na dziei prze ba cze nia zobacz
Au gu styn, De Ge ne si ad lit te ram, XI, roz dział 31, n. 41 (PL 34,446; CSEL 28-I,364n).

429 1 Tm 2,14.
430 Rdz 3,5.
431 Księ ga XI, roz dział 42, n, 59 (PL 34,453n; CSEL 28-I,378).



pew ną przy ja zną życz li wo ścią, z któ rej za zwy czaj dzie je się, że ob ra żany
jest Bóg, aby nie zo stał ob ra żo ny przy ja ciel. Że on nie po wi nien te go zrobić,
uka za ło spra wie dli we wyj ście Bo że go wy ro ku.”

4. W czym Adam zwie dzio ny, a w czym nie. „Wię c432 ja kimś in nym
spo so bem on ta kże zo stał zwie dzio ny.” „Nie do świad czyw szy bo wiem su -
ro wo ści Bo ga,433 mógł się w tym po my lić, iż uznał po peł nio ny uczy nek za
po wsze dni.” „Lecz owym wę żo wym pod stę pem,434 któ rym nie wia sta zo stała
zwie dzio na, w ża den spo sób nie są dzę, by mo żna by ło je go uwieść.”

5. Z te go mo żna zro zu mieć, że bar dziej zgrze szy ła nie wia sta, w któ rej
by ła za ro zu mia łość o więk szym obrzęku. Dla te go też zgrze szy ła prze ciw ko
so bie i bliź nie mu oraz Bo gu; mę żczy zna zaś tyl ko prze ciw ko so bie i Bo gu. –
Rów nież ka ra do wo dzi, że nie wia sta bar dziej zgrze szy ła. Że nie wia sta
bar dziej zgrze szy ła z te go też wy ni ka, iż cię żej zo sta ła uka ra na. Jej po wie -
dzia ne zo sta ło:435 Z bo le ścią ro dzić bę dziesz dziat ki itd.

[444] 6. Co po wy ższe mu po glą do wi zda je się sprze ci wiać. Lecz prze -
ciw ne te mu wy da je się, co mó wi Au gu styn, Su per Ge ne sim,436 o mę żczyźnie
i nie wie ście uspra wie dli wia ją cych swój grzech. Rzekł Adam:437 Nie wia sta,
któ rąś mi dał za to wa rzysz kę, da ła mi z drze wa i ja dłem. Nie po wie dział:
Zgrze szy łem. Py cha bo wiem ma brzy do tę wsty du, a nie po ko rę wy zna nia.”
„Rów nież nie wia sta nie wy zna je grze chu, lecz prze rzu ca na dru gie go
mówiąc:438 Wąż mnie zwiódł i ja dłam. Nie rów na płeć, lecz rów na py cha.” 
Tu oto Au gu styn po wia da, że nie wia sta mia ła rów ną z mę żczy zną py chę;
rów nie by li pysz ni i rów nie zgrze szy li.

7. Wy ja śnie nie po wy ższej po wa gi. Lecz to mo żna tak wy ja śnić, że po -
wie my, iż rów ną obo je mie li py chę w uspra wie dli wie niu grze chu, a ta kże
w je dze niu z drze wa za ka za ne go; lecz nie rów ną, a w nie wie ście o wie le
więk szą, w tym że uwie rzy ła i chcia ła być jak Bóg, cze go nie mę żczy zna. 

8. O mę żczyź nie też czy ta się, że chciał być jak Bóg. Jed nak i o mę -
żczyź nie czy ta się, że chciał być jak Bóg. Mó wi bo wiem Au gu sty n439 o tym
uryw ku Psal mu: Cze gom nie wy darł, wte dy od da wa łem: „Wy dar li Adam 
i Ewa, zu chwa ląc się jak dia beł na bo skość; chcie li wy drzeć bo skość, a utra -
ci li szczę śli wość.” – Te nże o owym uryw ku:440 Bo że, któż po dob ny to bie?:
„Kto przez sie bie chce być jak Bóg, prze wrot nie chce być po dob ny do Boga,
jak dia beł, któ ry nie chciał być pod nim, i czło wiek, któ ry ja ko słu ga nie chciał
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432 Au gu styn, ta mże, n. 60 (454; 378).
433 Au gu styn, De ci vi ta te Dei, XIV, roz dział 11, n. 2 (PL 41,420; CSEL 40-II,29; CCL

48,433).
434 Au gu styn, De Ge ne si ad lit te ram, XI, roz dział 42, n. 60 (PL 34,454; CSEL 28-I,378).
435 Rdz 3,16.
436 Księga XI, rozdział 35, nn. 47-48 (PL 34,449; CSEL 28-I,369n); skąd i słowa, które następują.
437 Rdz 3,12.
438 Rdz 3,13.
439 Enar ra tio in Psal mum 68,5, ka za nie 1, n. 9 (PL 36,848; CCL 39,910).
440 Enar ra tio in Psal mum 70,19,ka za nie 2, n. 7 (PL 36,896n; CCL 39,966).



być zo bo wią za ny przy ka za niem, lecz chciał być jak Bóg, że by mu nikt nie
pa no wał. – Te nże o tym miej scu Li stu:441 Nie po czy tał za dra pie stwo, że
był rów ny Bo gu: „Po nie waż nie przy własz czył, co nie by ło je go, jak dia beł
i pierw szy czło wiek.”

9. Po gląd nie któ rych, że Adam za bie gał o to, by być jak Bóg, lecz
nie wie rzył, iż to jest mo żli we. Dla te go nie któ rym wy da je się,442 że ta kże
Adam za bie gał o to, by być jak Bóg, jed nak nie wie rzył, że to się stać mo że;
i dla te go po znał, iż błę dem [445] jest, co dia beł obie cy wał. A cho ciaż po -
żą dał rów no ści z bó stwem, jed nak nie roz pa lił się tak da le ce, ani nie zo stał
ogar nię ty tak wiel ką pró żno ścią jak nie wia sta, któ ra uwa ża ła, że to mo że
się stać i dla te go bar dziej o to za bie ga jąc pysz ni ła się. Mę żczy znę zaś po ru -
szy ło być mo że ja kieś wci śnię cie się pró żno ści, lecz nie tak, by  uwa żał, że
to bę dzie praw dzi we lub mo żli we.

10. Zda nie in nych, któ rzy są dzą, że zo sta ło to po wie dzia ne z po -
wo du Ewy, wzię tej z mę żczy zny. – Do wo dzą z po do bień stwa. In nym
zaś wy da je się,443 że dla te go po wie dzia ne zo sta ło, iż Adam te go chciał, po -
nie waż ze chcia ła te go nie wia sta z nie go wzię ta: jak, po wia da ją, mó wi się,
że grzech przez jed ne go czło wie ka wszedł na świat,444 to jest do ludz kiej
na tu ry, cho ciaż nie wia sta zgrze szy ła przed mę żczy zną, po nie waż jed nak
wszedł przez nie wia stę z mę żczy zny uczy nio ną. Lub ra czej dla te go mó wi
się, że wszedł przez czło wie ka, po nie waż na wet gdy by nie wia sta zgrze szy -
ła, je że li mę żczy zna by nie zgrze szył, ro dzaj ludz ki nie zgi nął by ze psu ty
grze cha mi.  Mniej więc zgrze szył mę żczy zna niż nie wia sta.

11. Za rzut prze ciw ko te mu, co zo sta ło po wie dzia ne, że mę żczy zna
mniej zgrze szył. Te mu zaś zwy kło się prze ciw sta wiać w ten spo sób: Jak
mó wi Izy dor,445 Trze ma spo so ba mi po peł nia się grzech, mia no wi cie nie -
wie dzą, sła bo ścią, umyśl nie; i cię żej jest grze szyć ze sła bo ści niż z nie wie -
dzy, oraz cię żej umyśl nie niż ze sła bo ści. Wy da je się zaś, że Ewa zgrze szy ła
z nie wie dzy, po nie waż zo sta ła zwie dzio na; Adam zaś umyśl nie, po nie waż
nie był zwie dzio ny”, jak mó wi Apo stoł.446

12. Od po wiedź, w któ rej roz ró żnia się nie wie dzę Ewy, mia no wi cie
w czym zgrze szy ła nie wie dząc, a w czym nie. Na co od po wia da my, że
cho ciaż Ewa zgrze szy ła w tym przez nie wie dzę, po nie waż my śla ła, iż prawdą
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441 Mia no wi cie Flp 2,6; lecz po wa ga jest u Au gu sty na, Enar ra tio in Psal mum 68,5, kazanie
1, n. 9 (PL 39,848; CCL 39,910), cho ciaż ra czej tyl ko co do zna cze nia; zo bacz ta kże: In Ioannem,
trak tat 17, n. 16 (PL 35,1535; CCL 36,178n).

442 Zo bacz Hu go, De sa cra men tis, I,7,10 (PL 176,290 D – 291 A).
443 Zo bacz: An zelm z Can ter bu ry, De con cep tu vir gi na li, roz dział 9 (PL 158,442n).
444 Zo bacz: Rz 5,12. Po rów naj: Ory ge nes do te go uryw ka (PG 14,1009 A -C); Au gu styn,

De pec ca to rum me ri tis, I, roz dział 9, n. 9 (PL 44,114; CSEL 60,10n); Glos sa Lom bar da do
te go uryw ka (PL 191,1388 A -B).

445 Sen ten tiae, II, roz dział 17, nn. 3-4 (PL 83,620 A -B), z Grze go rza, Mo ra lia, XXV, roz -
dział 11, n. 28 (PL 76,339 A).

446 Zo bacz 1 Tm 2,14.



jest, co ra dził dia beł; jed nak nie przez to, iż nie wie dzia ła, że jest to Bo że
przy ka za nie, a grze chem jest po stę po wać wbrew. I dla te go nie mo gła być
przez nie wie dzę wy mó wio na od grze chu.

[446] Roz dział 5r (134).

1. Że jed na nie wie dza uspra wie dli wia, dru ga nie. Jest bo wiem nie -
wie dza, któ ra uspra wie dli wia grze szą ce go i jest ta ka nie wie dza, któ ra nie
uspra wie dli wia. Jest zaś nie wie dza prze zwy cię żal na i nie wie dza nie do prze -
zwy cię że nia. Gdy przy ka za nie jest zna ne, usu nię te jest wszel kie uspra wie -
dli wie nie.

2.s O tro ja kiej nie wie dzy: któ ra uspra wie dli wia, a któ ra nie. Nie -
wie dza zaś jest tro ja ka: i tych mia no wi cie, któ rzy nie chcą wie dzieć, cho -
ciaż mo gli by, ta nie uspra wie dli wia, po nie waż i sa ma jest grze chem; i tych,
któ rzy chcą, lecz nie mo gą: ta uspra wie dli wia i jest ka rą za grzech, a nie
grze chem; i tych, któ rzy jak by po pro stu nie wie dzą, nie od ma wia jąc ani
nie po sta na wia jąc wie dzieć: ta ni ko go w peł ni nie uspra wie dli wia, lecz mo -
że tak, by mniej by ła ka ra na. – Au gu styn: Gdzie nie ma uspra wie dli wie -
nia. Stąd Au gu styn, Ad Va len ti num:447 „Tym, któ rzy po zna li przy ka za nia
Bo że, od bie ra się uspra wie dli wie nie, któ re lu dzie zwy kli mieć z nie wie dzy.
A cho ciaż cię żej jest grze szyć świa do mie niż nie świa do mie, nie na le ży jed -
nak dla te go ucie kać w ciem no ści nie wie dzy, by w nich ktoś zna lazł uspra -
wie dli wie nie. Czym in nym jest bo wiem, że się nie wie dzia ło, czym in nym
że się nie chcia ło wie dzieć.” „Po nie waż w tych,448 któ rzy zro zu mieć nie
chcie li, sa ma nie wie dza jest grze chem; w tych zaś, któ rzy nie mo gli, ka rą
grze chu.” „Nie wie dza zaś,449 któ ra nie jest tych, któ rzy nie chcą wie dzieć,
lecz Tych, któ rzy jak by po pro stu nie wie dzą, ni ko go nie uspra wie dli wia
tak, by nie pło nął, lecz mo że, by ła god niej pło nął.” – A więc nie wia sta
uspra wie dli wie nia z nie wie dzy nie mia ła. Po nie waż i przy ka za nie zna ła 
i wie dzia ła, że grze chem jest po stę po wać wbrew.

3. Skąd wzię ła się zgo da na ten grzech, gdy na tu ra czło wie ka by ła
nie ska żo na. Zwy kło się też py tać, po nie waż na tu ra ludz ka by ła bez wa dy,
skąd wzię ła się zgo da na zło. – Od po wiedź. Na co mo żna od po wie dzieć,
że to by ło z wol no ści wo li. W niej bo wiem i w kimś in nym by ła przy czy na,
by sta ła się gor sza. W kimś in nym, po nie waż w dia ble, któ ry ku sił; w [447]
niej, bo wo la zgo dzi ła się wol no ścią wo li. A po nie waż wol na wo la jest
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r Zo bacz L. Ott, Unter su chun gen zur the olo gi schen Brie fli te ra tur der Frühscho la-
stik, 530-547. O wpły wie te go roz dzia łu na ka no ni stów, zo bacz: S. Kut t ner, Ka no ni sti sche
Schul dleh re von Gra tian bis auf die De kre ta len Gre gors IX, Stu di e te sti 64, Va ti ca no
1935,138-148.

s Po wa gi za czerp nię te są z Glos sa Mi strza do Rz 2,12 (PL 191,1343 C -D).
447 De gra tia et li be ro ar bi trio, roz dział 3, n. 5 (PL 44,884n).
448 Epi sto la 194 (ad Si xtum), roz dział 6, n. 27 (PL 33,883; CSEL 57,197).
449 De gra tia et li be ro ar bi trio, roz dział 3, n. 5 (PL 44,885).



dobrem, z do brej za iste rze czy wzię ła się ta zła zgo da, i tak z do bra wy pły -
nę ło zło. To zaś da lej omó wi my peł niej,450 gdy ba da ne bę dzie po cho dze -
nie zła i w ja kiej rze czy się umac nia.

Roz dział 6t (135).

Czy wo la uprze dzi ła ten grzech. Je śli zaś py ta się, czy wo la uprze dziła
ten grzech, od po wia da my, że ów grzech po le ga i na wo li i na czy nie, a wola
uprze dzi ła czyn. Lecz wo li tej nie wy prze dzi ła in na zła wo la czło wie ka; 
a z namowy diabła i wolności człowieka ta zła wola się wzięła, którą opuścił
on spra wie dli wość a za czął nie pra wość; i ta wo la by ła nie pra wo ścią.

DYS TYNK CJA XXIII

Roz dział 1u (136).

1. Dla cze go Bóg po zwo lił czło wie ka ku sić, wie dząc, że on upad -
nie. – Au gu styn, Su per Ge ne sim.451 Prócz te go zwy kło się py tać „dla cze -
go Bóg po zwo lił ku sić czło wie ka, o któ rym wie dział, że ma być uwie dzio ny.
– Lecz nie by ło by chwa leb ne dla czło wie ka, gdy by dla te go mógł do brze żyć,
po nie waż nikt nie na ma wiał żyć źle, sko ro w na tu rze miał móc, a w mo cy
miał chcieć, nie zgo dzić się z na ma wia ją cym, przy po mo cy Bo ga”; „i chwa -
leb niej sze jest,452 nie zgo dzić się, niż nie móc być ku szo nym.”

2. Dla cze go Bóg stwo rzył, któ rych prze wi dział, że sta ną się źli. „Po -
wsta ją ta kże nie któ rzy 453 mó wiąc: Dla cze go stwo rzył Bóg, któ rych prze wi -
dział, że sta ną się źli? – Po nie waż prze wi dział, co do bre go uczy ni z ich zła.
Tak bo wiem ich uczy nił, by im zo sta wić, skąd by coś zro bi li; a je śli by grzesz -
nie coś [448] zro bi li, zna leź li go, chwa leb nie z ni mi po stę pu ją ce go. Od sie -
bie ma ją złą wo lę, od nie go do brą na tu rę i spra wie dli wą ka rę.” „Na pró żno
więc mó wi się,454 «Nie po wi nien Bóg stwa rzać, któ rych prze wi dział, że sta -
ną się źli»; wie dział bo wiem, że do brym po mo gą, a za złą wo lę zo sta ną spra -
wie dli wie uka ra ni.” 

3. Do da ją też „Po wi nien stwo rzyć ta kie go czło wie ka,455 któ ry w ogó le nie
chciał by grze szyć. – Zga dza my się za iste, że lep sza jest na tu ra, któ ra w ogóle
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450 W Dys tynk cji 34.
t Zo bacz: Sum ma sen ten tia rum, III,6, gdzie za gad nie nie ty mi sa my mi sło wa mi jest

przed ło żo ne (PL 171,1124 D; 176,97 C); od po wiedź zaś jest ra czej Mi strza.
u Ca ły spo rzą dzo ny z Glos sa or di na ria do Rdz 3,1 (u Mi ko ła ja z Li ry, I,40c -d; v 24a -d).

Za gad nie nie oma wia ne jest ta kże w Sum ma sen ten tia rum, III,6 (PL 171,1126 A, 176,98 C). 
451 Księ ga XI, roz dział 4, n. 6 (PL 34,431; CSEL 28-I,337).
452 Ta mże, roz dział 6, n. 8 (432,339).
453 Ta mże, roz dział 9, n. 12 (434,342).
454 Ta mże, roz dział 6, n. 8 (432n; 339n).



nie chcia ła by grze szyć. Niech i oni zgo dzą się, że nie jest zła ta, któ ra zo sta -
ła uczy nio na ta ka, by mo gła nie zgrze szyć, gdy by ze chcia ła; oraz spra wie -
dli wie uka ra na, któ ra zgrze szy ła wo lą, a nie z ko niecz no ści. Sko ro więc ta
jest do bra, a tam ta lep sza, dla cze go nie uczy nił obu, by bar dziej był za obie
chwa lo ny? Tam ta do ty czy bo wiem świę tych anio łów, ta lu dzi.”

4. Mó wią też: „Gdy by Bóg ze chciał,456 i oni by li by do brzy . – I na to
wpraw dzie zga dza my się, lecz ze chciał le piej, by by li czym chcą, a do brzy
mia no wi cie nie ist nie li bez owoc nie, źli zaś nie ist nie li bez kar nie.” 

5. Mó wią też: „Bóg mógł by ich wo lę ob ró cić do do bra,457 po nie waż jest
wszech moc ny. – Rze czy wi ście mógł by. Dla cze go nie uczy nił? Bo nie chciał.
Dla cze go nie chciał? Sam wie. Nie mu si my ro zu mieć wię cej niż po trzeba.”458

Roz dział 2v (137).

Tu ja ki co do du cha, i roz pra wia o wie dzy czło wie ka przed grze -
chem. I za iste we dług du cha czło wiek był ro zum ny, ma jąc roz ró żnie nie
do bra i zła. Ta kże wie dzę o rze czach stwo rzo nych i zna jo mość praw dy,
która od po wied nia by ła dla do sko na ło ści pier wot nej, uwa ża się, że do piero
co stwo rzo ny wła ści wie poj mo wał; a do wie dzy do szedł nie w ja kimś czasie
przez stu dium lub na ukę, lecz otrzy mał ją od Bo ga z po cząt kiem swe go
stwo rze nia.

Roz dział 3w (138).

1. Że przed upad kiem czło wiek miał tro ja kie po zna nie, mia no wi -
cie rze czy dla nie go uczy nio nych i Stwór cy i sie bie. I był pierw szy czło -
wiek przed [449] upad kiem wy po sa żo ny w tro ja kie po zna nie, mia no wi cie
rze czy dla sie bie uczy nio nych i Stwór cy i sie bie.

2. O po zna niu rze czy stwo rzo nych. Ja sne mia no wi cie jest, że czło -
wiek otrzy mał po zna nie rze czy, po nie waż nie sam Stwór ca, al bo ja kiś anioł,
lecz czło wiek nadał imio na wszyst kich zwie rzę tom,459 by oka za ło się, że czło-
wiek sam miał zna jo mość ka żde go z osob na. Co bo wiem dla nie go zo sta ło
stwo rzo ne oraz czym miał on rzą dzić i roz po rzą dzać, te go wszyst kie go Bóg
dał mu zna jo mość, a ta kże zo sta wił opie kę i sta ra nie, po nie waż jak mó wi
Apo stoł:460 Bóg nie trosz czy się o wo ły. Tro skę i opie kę nad ni mi oraz inny mi
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455 Ta mże, roz dział 7, n. 9 (433; 340).
456 Ta mże, roz dział 9, n. 12 (434; 342).
457 Ta mże, roz dział 10, n. 13 (434; 342).
458 Rz 12,3.
v Za rów no ru bry ka, jak tekst (tro chę opusz cza jąc) z Hu go na, De sa cra men tis, I,6,12

(PL 176,270 C -D).
w Zło żo ny ze słów Hu go na, De sa cra men tis, I,6; a mia no wi cie nu mer 1 z roz dzia łu 12;

nu me ry 2-3 z roz dzia łu 13; nu mer 4 z roz dzia łu 14; nu mer 5 z roz dzia łu 15 (PL 176,270 D
– 272 A).

459 Zo bacz Rdz 2,19-20.
460 1 Kor 9,9: Czy Bóg o wo ły się trosz czy?



zwie rzę ta mi Bóg zo sta wił czło wie ko wi, by pod da ne by ły je go pa no wa niu 
i je go ro zu mem by ły rzą dzo ne, by umiał dbać o po trze by tych, z któ rych
miał czer pać ko rzyść.

3. W zna jo mo ści roz po rzą dza nia oraz opie ki nad rze cza mi nie po -
ucza czło wie ka Pi smo Świę te, tak jak ani w zna jo mo ści ko niecz nej
dba ło ści o cia ło, lecz w zna jo mo ści du szy i dla cze go. Tej bo wiem wie -
dzy czło wiek grze sząc nie utra cił, jak i tej któ rą zdo by wa się to, co po trzeb -
ne dla cia ła; i dla te go w Pi śmie Świę tym czło wiek nie jest o tym po ucza ny,
lecz o zna jo mo ści du szy, któ rą utra cił grze sząc.

4. O po zna niu Stwór cy. Wie rzy się, że pierw szy czło wiek miał ta kże
po zna nie Stwór cy. Po znał bo wiem przez ko go zo stał stwo rzo ny, nie tym
spo so bem po zna wa nia, w któ rym poj mu je się z sa me go słu chu,461 któ rym
nie obec ny szu ka ny jest przez wie rzą cych, lecz pew nym we wnętrz nym
natchnie niem, któ rym kon tem plo wał obec ność Bo ga; jed nak nie tak wybit -
nie, jak po tym ży ciu świę ci bę dą wi dzie li, ani tak przez po do bień stwo,462

jak w tym ży ciu wi dzi my.
5. O po zna niu sie bie. Nad to te nże czło wiek wy da je się otrzy mał ta kie

po zna nie sie bie, iż wie dział co jest wi nien wy ższe mu, a co rów ne mu i niż-
sze mu. Zro zu miał ta kże swój ustrój i stan, mia no wi cie ja ki zo stał uczy niony
i jak ma po stę po wać, co czy nić, cze go się strzec. Gdy by nie miał tej wiedzy,
nie był by wi nien wy stęp ku i nie po znał by sam sie bie.

[450] Roz dział 4x (139).

Czy czło wiek prze wi dy wał, co się z nim sta nie. – Od po wiedź, któ -
ra mó wi, że nie miał prze wi dze nia rze czy przy szłych. Je że li zaś py ta
się, czy czło wiek miał wie dzę o tym, co na nie go przyj dzie, to jest czy prze -
wi dział swój upa dek, a po dob nie czy prze wi dział do bra, któ re miał by, gdy -
by wy trwał w po słu szeń stwie; mo żna od po wie dzieć, że je mu ra czej
za po wie dzia no, co ma czy nić, niż ob ja wio no rze czy przy szłe. Otrzy mał
bowiem zna jo mość i roz kaz te go, co mia ło być czy nio ne, lecz nie miał prze -
wi dze nia te go, co bę dzie. Czło wiek więc nie prze wi dy wał swe go upad ku,
jak i o anie le po wie dzie li śmy. Twier dzi to Au gu styn Su per Ge ne sim,463

posłu gu jąc się do wo dem, któ ry wy żej przy to czy li śmy.464 – To o wie dzy
człowie ka w sta nie pier wot nym, niech po wie dzia ne wy star czy.
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461 Zo bacz Rz 10,17: Wia ra ze słu cha nia, a słu cha nie przez sło wo Chry stu so we.
462 Zo bacz 1 Kor 13,12 Te raz wi dzi my przez zwier cia dło, przez po do bień stwo, lecz wów -

czas twa rzą w twarz.
x Tym sa mym spo so bem za czerp nię ty z Hu go na, jak wy żej, roz dział 15 (PL 176,272 B -C),

po za uryw kiem przy koń cu tek stu.
463 Księ ga XI, roz dzia ły 17-19 (PL 34,438n; CSEL 28-I,349-352).
464 W Dys tynk cji 4, nn. 2-4.



DYS TYNK CJA XXI Vy

Roz dział 1 (140).

1.z O ła sce oraz mo cy czło wie ka przed upad kiem. Te raz trze ba sta -
ran nie zba dać, ja ką ła skę lub moc miał czło wiek przed upad kiem i czy przez
nią mógł stać, czy nie.

2. Że stwo rzo ny był w ła sce, przez któ rą mógł stać, ale nie po stę -
po wać, jak anio ło wie. Na le ży więc wie dzieć, że czło wie ko wi w stwo rzeniu,
jak po wie dzie li śmy o anio łach,465 da ne zo sta ło przez ła skę wspar cie i udzie -
lo na moc, [451] przez któ rą mógł stać, to jest nie od chy lać się od te go, co
otrzy mał; lecz nie mógł po stę po wać na ty le, by przez ła skę stwo rze nia zdo -
łał bez in nej wy słu żyć zba wie nie. Mógł za iste przez to wspar cie ła ski stwo -
rze nia opie rać się złu, lecz nie do sko na lić do bra. – Że mógł przez tę ła skę
stwo rze nia w ja kiś spo sób do brze żyć. Mógł jed nak przez nie w ja kiś
spo sób do brze żyć, po nie waż mógł żyć bez grze chu; lecz nie mógł bez in -
ne go wspar cia ła ski żyć du cho wo, by wy słu żyć ży cie wiecz ne.

3. Dla te go Au gu styn w En chi ri dion:466 „Tak uczy nio ny zo stał czło wiek
pra wy,467 by i trwać mógł w tej pra wo ści, nie bez Bo że go wspar cia, i swą
wol ną wo lą stać się prze wrot ny: co kol wiek z tych by wy brał, sta ła by się wola
Bo ga, al bo przez nie go, al bo o nim. A po nie waż wo lał czy nić wo lę swo ją
niż Bo ga, wo la Bo ga speł ni ła się o nim.” – Ten sam, w tym sa mym dzie -
le:468 „Trze ba by ło, by czło wiek naj pierw stał się ta ki, by mógł chcieć i do -
brze i źle; i nie dar mo je śli do brze, a nie bez kar nie, je śli źle.”

4. Au gu styn. Te nże w dzie le De cor rec tio ne et gra tia po wia da:469 „Je że li -
by te go wspar cia bra kło anio ło wi al bo czło wie ko wi, gdy tyl ko zo sta li uczy -
nie ni: po nie waż na tu ra nie ta ka zo sta ła uczy nio na, by bez Bo że go wspar cia
mo gła trwać, je śli ze chcia ła by, za iste nie ze swo jej wi ny by upa dła: bra ko -
wa ło by mia no wi cie wspar cia, bez któ re go nie mo gła trwać.” – Te nże:470

„Bóg dał czło wie ko wi do brą wo lę: w niej mia no wi cie uczy nił czło wie-
ka pra wym; dał wspar cie, bez któ re go nie mógł by w niej trwać, gdy by 
chciał, a przez któ re mógł; że by zaś te go chciał, po zo sta wił je go są do wi.” 
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y Zo bacz: J. Schupp, Die Gna den leh re des Pe trus Lom bar dus, 57-66.
z Tu w n. 1-2 Mistrz idzie za py ta niem po sta wio nym w Sum ma sen ten tia rum, III,7 (PL

171,1126 B; 176,98 D); do łą cza do nie go po wa gi Au gu sty na; stąd z te jże Sum ma wziął inne
w n. 4. – Po tem w n. 6-7 opie ra ją się one aż do pew nych słów na te jże (PL 171,1126 D;
176,99 B). Zo bacz ta kże zda nie An zel ma z La on, lub je go szko ły, n. 169 (u O. Lot tin, Psycho -
lo gie et mo ra le, V,123n). – Do n. 8 po rów naj Glos sa Lom bar da na Ps 33,15 (PL 191,343 A).

465 W Dys tynk cji 5, roz dział 5.
466 Roz dział 107 (PL 40,282; CCL 46,107).
467 Zo bacz Koh 7,30: Tyl kom to zna lazł, że Bóg uczy nił czło wie ka pra wym.
468 Roz dział 105 (PL 40,281; CCL 46,106).
469 Mia no wi cie: De cor rep tio ne et gra tia, roz dział 11, n. 32 (PL 44,935n).
470 Ta mże (935).



– W ty mże:471 „Otrzy mał móc, je śli by ze chciał, lecz nie miał woli, którą 
by mógł; bo gdy by miał, to by wy trwał.” Ty mi świa dec twa mi ja sno wy ka zu -
je się, że czło wiek w stwo rze niu otrzy mał pra wość i do brą wo lę, oraz po -
moc, przez któ rą mógł stać; ina czej wy da wa ło by się, iż upadł nie z wła snej
wi ny.

5. Ja ka by ła ta pra wość i do broć wo li, w któ rej zo stał stwo rzo ny.
Lecz ja kim spo so bem czło wiek miał pra wą i do brą wo lę, je że li przez nią
nie mógł ani wy słu żyć ży cia, ani nie chciał w nim trwać? – Po nie waż ona
wte dy nie chcia ła ni cze go złe go i do cza su chcia ła trwać, lecz nie ciąg le; 
i dla te go pra wa i do bra by ła wte dy wo la czło wie ka.

[452] 6. Za rzut prze ciw ko te mu, co zo sta ło po wie dzia ne, że czło -
wiek nie mógł po stę po wać. Te mu zaś, co po wie dzie li śmy, że czło wiek
nie mógł po stę po wać, al bo za słu gi wać przez ła skę stwo rze nia, zwy kło się
tak sprze ci wiać: Przez to wspar cie ła ski stwo rze nia mógł stać w do bru, któ -
re otrzy mał; mógł więc opie rać się po ku sie; lecz opie rać się po ku som oraz
złym na mo wom jest za słu gą i do brem wy na gra dzal nym; wszel ka zaś do bra
za słu ga jest po stę pem; więc przez ła skę stwo rze nia mógł po stę po wać bez
do da nia in nej ła ski.

7. Od po wiedź. Na co od po wia da my,  że opie rać się złu i nie zga dzać
się na po ku sę, nie sta no wi ło je go za słu gi cho cia żby się nie zgo dził, po nie -
waż ni cze go w nim nie by ło, co po bu dza ło by do złe go; tak jak dla anio -
łów, któ rzy nie upa dli, nie by ło za słu gą, że osta li się, to zna czy,  że nie
upa dli.

8. Że opie rać się złu cza sem jest za słu gą, cza sem  nie. Dla nas zaś
cza sem jest za słu gą, je że li nie czy ni my zła, lecz opie ra my się: tam wy łącznie,
gdzie ist nie je przy czy na, któ ra nas po ru sza do dzia ła nia; po nie waż z ze psu -
cia grze chu kro ki na sze skłon ne są do upad ku.472 Gdzie zaś nie za cho dzi
przy czy na po bu dza ją ca nas do złe go, nie za słu gu je my, je śli od nie go się
od wra ca my. Od wra ca nie się bo wiem od zła, za wsze uni ka ka ry, lecz nie za -
wsze za słu gu je na na gro dę.

Roz dział 2z (141).

O wspar ciu da nym czło wie ko wi w stwo rze niu, aby mógł stać. Tu
na le ży roz wa żyć, co to by ło za wspar cie da ne czło wie ko wi w stwo rze niu,
przez któ re mógł wy trwać, gdy by ze chciał. – By ła to za iste wol ność wo li,
wol nej od wszel kiej zma zy i ze psu cia, oraz pra wość wo li, szcze rość i ży wot -
ność wszyst kich władz przy ro dzo nych.
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471 Ta mże (936).
472 Zo bacz Rdz 8,21: Zmysł bo wiem i myśl ser ca czło wie cze go skłon ne są do złe go.
z Zobacz sentencje Anzelma z Laon i jego szkoły, n. 172 (u O. Lottin, Psychologie et morale,

V,124n).



Roz dział 3a (142).

O wol nym osą dzie.473 Wol ny zaś osąd jest wła dzą ro zu mu i wo li, przez
któ rą wy bie ra się do bro z po mo cą ła ski, lub zło bez jej [453] po mo cy. 
A na zy wa się „wol ny” w od nie sie niu do wo li, któ ra do oboj ga mo że się skło -
nić; „osąd” zaś, w od nie sie niu do ro zu mu, któ re go jest wła dzą, lub tą mocą,
do któ rej na le ży roz ró żnia nie mię dzy do brem a złem. I cza sem mia no wi -
cie ma jąc roz ró żnie nie do bra i zła, wy bie ra to, co jest złe; cza sem zaś to, co
jest do bre. Lecz te go co jest do bre, nie wy bie ra, jak tyl ko wspar ty ła ską; zło
zaś wy bie ra sam przez się. Jest bo wiem w du szy ro zum nej przy ro dzo na
wola, któ ra na tu ral nie pra gnie do bra, cho ciaż ni kło i nędz nie, je że li nie
wspo mo że ła ska, któ ra przy by wa jąc wspie ra ją i dźwi ga, by sku tecz nie
chcia ła do bra. Sa ma przez się zaś mo że sku tecz nie chcieć zła. Ta więc wła -
dza du szy ro zum nej, przez któ rą mo że chcieć do bra lub zła, roz ró żnia jąc
obo je, zwie się wol nym osą dem. 

2. Że zwie rzę ta nie ma ją wol ne go osą du, lecz po żą da nie zmy sło we.
Nie ma ją go zwie rzę ta, po nie waż są po zba wio ne ro zu mu; ma ją jed nak zmysł
i po żą da nie zmy sło we.

Roz dział 4b (143).

O zmy sło wo ści. Zmy sło wość bo wiem jest pew ną ni ższą si łą du szy, 
z któ rej po cho dzi dzia ła nie, ja kie spo strze ga się w zmy słach cia ła, oraz
pożą da nie rze czy do cia ła na le żą cych.

Roz dział 5c (144).

1. O ro zu mie, któ ry ma dwie czę ści, co do obo wiąz ków. Ro zum zaś
jest wy ższą si łą du szy, któ ra, że tak po wie my, ma dwie czę ści al bo [454]
ró żni ce: gór ną i dol ną. Zgod nie z wy ższą dą ży do zo ba cze nia lub po zna nia
te go co wy ższe; zgod nie z ni ższą do glą da sta nu te go co ni ższe.

437Dystynkcja 24

a Okre śle nie wol nej wo li za czerp nię te jest z Sum ma sen ten tia rum, III,8 (PL 171,1129 B;
176,101 C), gdzie jed nak czy ta się: „jest spraw no ścią ro zum nej wo li”; okre śle nie to wzię te
jest, jak się zda je z Hu go na, Mi scel la nea, 1, n. 175 (PL 177,574 A). Zo bacz: A. Lot tin, Li bre
ar bi tre et li berté de pu is sa int An selm ju squ’à la fin du XIIIe siècle, w Psy cho lo gie et mo rale,
I,28n. Na uka Mi strza wy da je się opie rać na szko le An zel ma z La on; na przy kład: „Wol ność
wo li jest wol nym są dem z wo li. Sąd zaś jest roz ró żnie niem i za sta no wie niem ro zu mu, czy
mia no wi cie to lub owo ma być uczy nio ne, al bo nie uczy nio ne. Wol na, po nie waż bez przy -
mu su ro zum mo że być skło nio ny do oboj ga; przez się mia no wi cie do zła, z po mo cą zaś
łaski do do bra; by, jak wszel kie zło przy pi su je się na sze mu ze psu ciu, tak wszel kie do bro
przy zna wa ne by ło ła sce,” w Sum ma «Vo lun tas Dei» (u  O. Lot tin, Psy cho lo gie et mo ra le,
V,345). – Nu mer 2 z Sum ma sen ten tia rum, ta mże, nie co ni żej.

473 Czy li: O wol nej wo li.
b Zo bacz: O. Lot tin, Les mo uve ments pre miers de l’ap pe tit sen si tif de Pier re Lom bard

à sa int Tho mas d’Aqu in, w Psy cho lo gie et mo ra le, II,494nn; oraz te goż: Les «Sen ten ces» 
de Gu il lau me de Cham pe aux, n. 244, w Psy cho lo gie et mo ra le, V, 201.

c Nu me ry 1-3 spo rzą dzo ne są z po wag Au gu sty na przy to czo nych ni żej w n. 4-5.



2. Co na le ży do ro zu mu. Co kol wiek więc roz wa ża jąc w du szy na szej
spo ty ka my, co nie jest wspól ne ze zwie rzę ta mi, na le ży do ro zu mu; co zaś
w niej znaj dziesz wspól ne go ze zwie rzę ta mi, na le ży do zmy sło wo ści.

3. Gdzie w du szy za czy na się ro zum. I gdzie nas, stop nio wo po stę -
pu ją cych w roz wa ża niu czę ści du szy po raz pierw szy spo ty ka coś, co nie
jest wspól ne ze zwie rzę ta mi, tam za czy na się ro zum.

4. Na ucza o tym Au gu styn w XII księ dze De Tri ni ta te,474 tak mó wiąc:
„Zo bacz my gdzie jest ja kieś po gra ni cze czło wie ka ze wnętrz ne go i we -
wnętrz ne go. Co kol wiek bo wiem ma my w du szy wspól ne go z by dlę ciem,
słusz nie mó wi się, że na le ży do czło wie ka ze wnętrz ne go. Bo nie tyl ko ciało
bę dzie uwa ża ne za czło wie ka ze wnętrz ne go, lecz w ja kiejś mie rze do łą czo -
ne wła sne ży cie, któ rym ży ją spo je nia cia ła i wszyst kie zmy sły, w któ re jest
wy po sa żo ny do od czu wa nia te go, co ze wnętrz ne. Wstę pu jąc więc do we -
wnątrz pew ny mi stop nia mi roz wa ża nia po czę ściach du szy, gdzie za czy na
wy stę po wać coś, co nie jest nam wspól ne ze zwie rzę ta mi, tam za czy na się
ro zum, gdzie mo żna już roz po znać czło wie ka we wnętrz ne go.”

5. O czę ściach ro zu mu. – Au gu styn: „Wy ższa zaś część ro zu mu tkwi
w oglą dzie i po zna niu uza sad nień wiecz nych;475 część ni ższa skła nia się do
kie ro wa nia tym, co do cze sne.” I „to na sta wie nie ro zu mu, któ rym kon tem -
plu je my wiecz ne, przy zna wa na jest mą dro ści; ta zaś, przez któ rą do brze
uży wa my rze czy do cze snych, przy zna wa na jest wie dzy.” „Gdy zaś roz pra -
wia my o na tu rze du cha ludz kie go,476 roz pra wia my o ja kiejś jed nej rze czy;
i nie dzie li my jej na te dwie, któ re wspo mnia łem, jak tyl ko przez za da nia.”
– „Dzia ła nie zaś cie le snej al bo zmy sło wej du szy,477 któ re zmie rza do zmy -
słów cia ła, jest wspól ne nam i by dlę tom; ró żne jest od ro zu mu mą dro ści,
są sia du je zaś z ro zu mem wie dzy.”

[455] Roz dział 6d (145).

Że taki jest porządek grzeszenia lub upadania w nas, jaki był w pierw-
szych lu dziach. Te go też nie na le ży po mi nąć, iż obec nie w jed nym czło -
wie ku ta ki jest po rzą dek i po stęp po ku sy, ja ki po prze dził wów czas 
w pierw szych ro dzi cach.
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474 Roz dział 1, n. 1 (PL 42,997; CCL 50,356).
475 Ta mże, roz dział 7, n. 12 (1005,367).
476 Ta mże, roz dział 4, n. 4 (1000; 358).
477 Ta mże, roz dział 12, n. 17 (1007; 371).
d Roz dzia ły 6-12. Ta ana lo gia opie ra się na sło wach Au gu sty na z De Ge ne si con tra Mani -

cha eos, II, roz dział 11, n. 15 (PL 34,204), spo tka nych już w Glos sa Mi strza do 1 Kor 11,8-10
(PL 191,1633 D); oraz w roz dzia le 14, n. 21 (PL 34,207), któ re czy ta się ni żej w roz dzia le 12,
n. 5. Po za Glos sa już przy to czo ną (PL 191,1633 B - 1634 D), zo bacz Sen ten cje szko ły An zelma
z La on, nn. 452-453 (O. Lot tin, Psy cho lo gie et mo ra le, V,304); Piotr Abe lard, Ethi ca, roz -
dział 3: „Do po peł nie nia grze chu czę sto do pro wa dza ni je ste śmy przez tych tro je, jak zda -
rzy ło się u pierw szych ro dzi ców” (PL 178,645 D); a ta kże Hu go, De sa cra men tis, I,8,13 (PL
176,315 C – 316 A).



Roz dział 7e (146).

Że w nas jest nie wia sta i mę żczy zna oraz wąż i ja kim spo so bem.
Jak bo wiem wte dy wąż  na ma wiał nie wia stę i ona zgo dzi ła się, po tem mę -
żo wi swe mu da ła i tak po peł nio ny zo stał grzech; tak i te raz w nas za miast
wę ża jest zmy sło we dzia ła nie du szy, za miast nie wia sty ni ższa część ro zu -
mu, za miast mę ża wy ższa część ro zu mu. I to jest mę żczy zna, któ ry przez
Apo sto ła 478 zwa ny jest wy obra że niem i chwa łą Bo żą; a tam ta jest nie wia -
sta, któ ra przez te goż sa me go zwa na jest chwa łą mę żczy zny.

Roz dział 8 (147).

1. O du cho wym ma łżeń stwie mę żczy zny i nie wia sty w nas. I między
tym mę żczy zną a tą nie wia stą jest jak by ja kieś du cho we ma łżeń stwo i przy -
rodzony układ, mocą którego wyższa część rozumu powinna jak gdyby męż-
czy zna prze wo dzić i pa no wać; ni ższa zaś jak gdy by nie wia sta po win na
pod le gać i być po słusz na. Dla te go mę żczy zna we dług Apo sto ła,479 nie po -
wi nien mieć na kry cia, lecz nie wia sta.

[456] 2. O po mo cy po dob nej. I jak we wszyst kich zwie rzę tach nie zo -
sta ła zna le zio na czło wie ko wi po moc je mu po dob na,480 lecz wzię ta z nie go,
aby zo sta ła mu ufor mo wa na do ma łżeń stwa; tak w czę ściach du szy, któ re
ma my wspól ne z by dlę ta mi, nie ma żad nej po mo cy po dob nej du cho wi
nasze mu.

3. Świa dec twem Au gu sty na wy ka zu je, ze tak jest. Stąd Au gu styn 
w tym sa mym dzie le:481 „To na sze, któ re w wy ko ny wa niu do cze snych za jęć
tak dzia ła, że nie jest nam wspól ne z by dlę ciem, jest za iste ro zum ne, lecz 
z owe go ro zum ne go du cha, któ rym pod le ga my ro zum nej i nie zmien nej
praw dzie, jest ono jak by wy pro wa dzo ne i prze zna czo ne do zaj mo wa nia się
oraz kie ro wa nia ni ższy mi. Jak bo wiem we wszyst kich zwie rzę tach nie została
zna le zio na mę żczyź nie po moc po dob na je mu, tyl ko gdy wy do by ta z nie go
ufor mo wa na zo sta ła do ma łżeń stwa, tak duch nasz, któ rym po zna je my naj -
wy ższą praw dę, nie ma po dob nej po mo cy do ko rzy sta nia z rze czy do cze -
snych ile wy star czy na tu rze czło wie ka spo śród tych czę ści du szy, któ re
ma my wspól ne z by dlę ta mi. Dla te go na sze ro zum ne, nie wy dzie lo ne do
roz wo du jed no ści, lecz na po moc wspól no ty jak by wy wie dzio ne, dzie li się
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e Zo bacz ta kże Glos sa Lom bar da do 1 Kor 11,8-10: „Za pa mię taj, że we dług nie któ rych
zmy sło we dzia ła nie du szy jest za miast wę ża, ni ższa część ro zu mu za miast nie wia sty, wy ższa
część ro zu mu za miast mę żczy zny.” (PL 191,1634 B).

478 Zo bacz: 1 Kor 11,7; po rów naj: Au gu styn, De Tri ni ta te, XII, roz dział 7, n. 10 (PL
42,1003n; CCL 50,364n).

479 Zo bacz 1 Kor 11,7-10.
480 Rdz 2,18.
481 De Tri ni ta te, XII, roz dział 3, n. 3 (PL 42,999n; CCL 50,357n).



w swo im za da niu. I jak jed nym jest cia ło dwoj ga w mę żczyź nie i nie wieście,
tak umysł nasz i dzia ła nie, czy ro zum i po żą da nie ro zum ne, lub je żeli 
w jakiś spo sób mo żna wy raź niej po wie dzieć, jed na na tu ra du cha za wie ra,
by jak o tam tych po wie dzia ne zo sta ło:482 bę dą dwo je w jed nym cie le, tak 
o tych mo żna by mó wić: dwo je w jed nym du chu.” – Z te go to mo żna pojąć,
jak w du szy czło wie ka ist nie je ob raz te go ma łżeń stwa i jak w ka żdym z nas
du cho wo jest tych tro je, mia no wi cie: mę żczy zna, nie wia sta i wąż.

Roz dział 9f (148).

1. Jak przez tych tro je do ko nu je się w nas po ku sa. Po zo sta je te raz
uka zać, w ja ki spo sób przez tych tro je do ko nu je się w nas grzech; gdzie
mo żna roz po znać, je śli sta ran nie zwró ci się uwa gę, co w du szy jest śmier -
tel nym al bo po wsze dnim grze chem.

2. Jak bo wiem tam wąż na ma wiał nie wia stę, a nie wia sta mę żczy znę, tak
i w nas zmy sło we po ru sze nie, gdy po cznie wa bie nie grze chu, jak wąż na -
ma wia nie wia stę, mia no wi cie ni ższą część ro zu mu, to jest ro zum wie dzy;
on [457] je że li się zgo dzi na wa bie nie, nie wia sta je za ka za ne ja dło. Po tem
da je z nie go mę żczyź nie, gdy wy ższej czę ści ro zu mu, to jest ro zu mo wi
mądro ści, to sa mo wa bie nie pod su wa; je że li on zga dza się, wte dy mę żczy -
zna ta kże z nie wia stą kosz tu je za ka za ne go ja dła.

3. Kie dy grzech jest po wsze dni. Je że li więc wa bie nie grze chu trzy ma -
ne jest tyl ko w po ru sze niu zmy sło wym, grzech jest po wsze dni i naj lżej szy.

Roz dział 10 (149).

Kie dy nie wia sta sa ma spo ży wa za ka za ne ja dło. Je że li zaś ni ższa część
ro zu mu zgo dzi ła by się, tak że trzy ma na by ła by sa mą roz ko szą my śli, bez
wo li do ko na nia, nie wia sta sa ma spo ży ła, nie mę żczy zna, któ re go po wa gą
wo la po wstrzy my wa na jest, by nie do szła aż do uczyn ku.

Roz dział 11 (150).

Kie dy mę żczy zna ta kże spo ży wa: wte dy jest grzech śmier tel ny.
Jeże li zaś jest peł na wo la do ko na nia, by je śli za ist nie je mo żli wość do pro -
wa dzo na zo sta ła do skut ku, ta kże mę żczy zna spo ży wa, po nie waż wy ższa
część ro zu mu zga dza się na wa bie nie: i wte dy jest grzech god ny po tę pie -
nia i cię żki.
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482 Rdz 2,24.
f Roz dzia ły 9-12, zo bacz: A. Land graf, Par tes ani mae, nor ma gra vi ta tis pec ca ti, w Bo ho-

sla via 2(1924)97-117,269-295. – Roz dzia ły 10-11. Pew ne rze czy do słow nie jak w te jże Glossa
Lom bar da (PL 191.1634 C).



Roz dział 12 (151).

1. W kosz to wa niu nie wia sty roz ró żnij: cza sem śmier tel ny, cza sem
po wsze dni. Kie dy zaś nie wia sta kosz tu je bez mę ża, cza sem grzech jest
śmier tel ny, cza sem po wsze dni. Jak bo wiem zo sta ło po wie dzia ne,483 nie -
wia sta wte dy kosz tu je bez mę żczy zny, gdy grzech tak jest trzy ma ny roz ko -
szą my śli, że nie po sta na wia się wy ko nać; al bo gdy ja kiś kres i mia ra
sto so wa na jest do grze chu przez mę żczy znę, by nie wol no by ło nie wie ście
wy uz da ną wol no ścią po su nąć się do grze chu. – Po wta rza kie dy nie wia -
sta kosz tu je bez mę żczy zny, uka zu jąc kie dy jest po wsze dni a kie dy
cię żki. Je że li więc grzech nie jest dłu go trzy ma ny roz ko szą my śle nia, lecz
na tych miast, gdy do tknął nie wia sty, od pę dza ny jest po wa gą mę żczy zny,
jest po wsze dni. Je że li zaś dłu go trzy ma ny jest w roz ko szy my śle nia, cho -
ciaż nie ma wo li do ko na nia, jest śmier tel ny; i za nie go po tę pie ni bę dą
razem mę żczy zna i nie wia sta, to jest ca ły czło wiek, po nie waż wte dy mę ż-
czy zna nie po wścią gnął nie wia sty, jak po wi nien, stąd mo żna mó wić, że się
zgo dził.

2. [458] Po wtó rze nie uj mu ją ce su mę. Prze to bym krót ko ujął su mę,
kie dy grzech tak w du szy po czy na się, że po sta na wia go po peł nić, al bo nawet
po peł nia, je den czę sto, in ny choć by raz, al bo też kie dy roz ko szą my śle nia
dłu go jest trzy ma na, jest śmier tel ny. Kie dy zaś jest tyl ko w po ru sze niu zmy -
sło wym, jak po wie dzie li śmy wy żej,484 wte dy jest naj lżej szy, po nie waż wtedy
umysł się nie roz ko szu je.

3. Dla cze go po wie dział „czę sto” lub „raz”. Dla te go zaś wy żej po wie -
dział:485 „je den czę sto, in ny raz”, po nie waż są ta kie, któ re je śli raz tyl ko
zosta ły po peł nio ne, al bo po sta no wio ne do wy ko na nia, po tę pia ją; nie któ -
re zaś tyl ko czę ściej się zda rza ją lub po sta na wia ne są do wy ko na nia, jak 
o pu stych sło wach i te go ro dza ju.

4. Au gu styn w po wa dze po twier dza, że tak jest. Au gu styn zaś w XII
księ dze De Tri ni ta te tak to prze ka zu je:486 „Tak jak w owym ma łżeń stwie
pierw szych lu dzi wąż na mó wił do zje dze nia, nie wia sta zaś nie ja dła sa ma,
lecz da ła swe mu mę żo wi i ra zem zje dli; tak i w pew nym ta jem nym ma -
łżeń stwie, co w jed nym czło wie ku dzie je się i roz po zna je, gdy do ro zu mu
wie dzy, któ ry ob ra ca się ży wot no ścią ro zu mo wa nia w wy ko ny wa niu rze -
czy do cze snych, zwie rzę cy zmysł wpro wa dza ja kieś wa bie nie, wte dy jak by
wąż mó wił do nie wia sty; na to wa bie nie zaś się zgo dzić, to jest z drze wa
za kaza ne go spo ży wać.” – Kie dy nie wia sta sa ma kosz tu je. „Lecz ta zgoda,
jeże li za war ta jest w sa mej roz ko szy my śle nia, człon ki zaś tak są po-
wstrzymy wa ne wy ższą wła dzą, by nie da wa ły orę ża nie spra wie dli wo ści

441Dystynkcja 24

483 Jak wy żej, roz dział 10.
484 W roz dzia le 9, n. 3.
485 Nie co wy żej w nu me rze po przed nim.
486 Roz dział 12, nn. 17-18 (PL 42,1007n; CCL 50,371nn), skąd ca ły nu mer 4.



grze cho wi,487 są dzę, że na le ży tak oce niać, jak by nie wia sta sa ma ja dła 
z drze wa zaka za ne go.” – Kie dy nie wia sta kosz tu je z mę żczy zną. „Je że -
li zaś w tej zgo dzie tak po sta no wio ny jest ja kiś grzech, że gdy by by ła moc,
ta kże czynem był by do peł nio ny, na le ży poj mo wać, że nie wia sta da ła za -
ka za ny po karm do wspól ne go je dze nia swe mu mę żo wi. Grzech bo wiem
ni gdy nie mo że być du chem po sta no wio ny, nie tyl ko by mi ło my śleć, lecz
ta kże by sku tecz nie po peł nić, je że li i ów za miar, w któ rym jest naj wy ższa
wła dza po ru sza nia człon ków do dzie ła lub po wstrzy ma nia od dzie ła, nie
przy sto su je się do złej czyn no ści.” – Czy jest śmier tel ne to, co trzy ma
się w sa mej roz ko szy my śle nia. „I za iste gdy sam duch cie szy się rze cza -
mi nie do zwo lo ny mi, wpraw dzie nie po sta na wia jąc, że ma ją być wy ko na -
ne, trzy ma jąc jed nak i ob ra ca jąc chęt nie to, co na tych miast gdy du cha
do tknę ło, od rzu co ne być [459] po win no, nie na le ży prze czyć, że jest grze -
chem; lecz o wie le mniej niż gdy po sta na wia się ta kże czy nem wy peł nić. 
I dla te go trze ba pro sić o prze ba cze nie ta kich rów nież my śli, i bić w pier si
i mó wić:488 Odpuść nam na sze wi ny, ja ko i my od pusz cza my na szym wi -
no waj com. Bo nie tak, jak w owych dwoj gu pierw szych lu dziach, ka żdy
no sił wła sną oso bę, i dla te go, gdy by sa ma nie wia sta zja dła nie do zwo lo ne
po ży wie nie, sa ma za iste kaź nią śmier ci by ła by uka ra na. Tak mo żna po wie -
dzieć o jed nym czło wie ku, je śli nie do zwo lo ny mi roz ko sza mi, od któ rych
na tych miast po wi nien się od wró cić, sa ma myśl chęt nie się pa sie, a nie
posta na wia się po peł niać zła, lecz tyl ko mi le w pa mię ci jest utrzy my wa ne,
jak by nie wia stę mo żna by ło po tę pić bez mę żczy zny. Nie wol no tak wie -
rzyć! To bo wiem jest jed na oso ba, je den czło wiek, i ca ły bę dzie po tę pio -
ny, chy ba że to, co bez wo li czy nie nia, lecz tyl ko z wo lą cie sze nia tym
du cha, uwa ża się za grzech sa me go my śle nia, by ło by przez ła skę Po śred -
ni ka od pusz cza ne.”

5. Au gu styn. To sa mo rów nież w II księ dze Con tra Ma ni cha eos o tym
sa mym tak wy po wia da:489 „Apo stoł rze cze:490 We dle księ cia mo cy po wietrz -
nych, du cha, któ ry te raz dzia ła w sy nach nie do wiar stwa. Czy więc wi -
dzial ny im się uka zu je, al bo jak by w cie le snych miej scach do nich pod -
cho dzi i dzia ła? [Za iste nie], lecz dziw ny mi spo so ba mi przez my śle nie pod -
su wa co mo że. Tym po ku som na le ży się prze ciw sta wiać: Bo nie taj ne nam
są za my sły je go.491 Ja kim bo wiem spo so bem przy stą pił do Ju da sza, gdy
prze ko nał go, aby Pa na wy dał? Czy w miej scach, al bo przez te oczy mu się
ukazał? Lecz za iste, jak zo sta ło po wie dzia ne,492 w ser ce je go wszedł. Czło -
wiek zaś od pę dza go, je że li strze że ra ju. Bóg bo wiem po sa dził czło wie ka
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487 Rz 6,13.
488 Mt 6,12.
489 De Ge ne si con tra Ma ni cha eos, II, roz dział 14, nn. 20-21 (PL 34,200n).
490 Ef 2,2.
491 2 Kor 2,11.
492 Zo bacz Łk 22,3; J 13,2.



w ra ju, aby upra wiał i strzegł go,493 po nie waż tak po wie dzia no Ko ścio ło -
wi w Pie śni nad Pie śnia mi:494 Ogród za mknię ty, zdrój za pie czę to wa ny;
gdzie mia no wi cie nie wpusz cza się owe go ku si cie la prze wrot no ści. Lecz
jed nak przez nie wia stę uwiódł. Bo też ro zum nasz nie mo że być do pro wa -
dzo ny do zgo dy na grzech, jak tyl ko gdy roz bu dzo na zo sta nie roz kosz 
w tej czę ści du cha, któ ra po win na być po słusz na ro zu mo wi jak ster ni ko wi
mę żczyź nie. – Ta kże w ka żdym z nas nic in ne go się nie dzie je, gdy ktoś
popa da w grzech, niż wte dy sta ło się w tych troj gu: wę żu, żo nie i mę żu.
Bo naj pierw jest po ku sa, czy przez my śle nie, czy przez zmy sły [460] cia ła:
al bo wi dze niem, al bo do ty ka niem, al bo słu cha niem, al bo sma ko wa niem,
al bo wą cha niem. Gdy ta po ku sa zo sta nie uczy nio na, je że li na sza po żą dli -
wość nie zo sta nie po ru szo na do grze chu, pod stęp wę ża bę dzie wy klu czo -
ny. Je że li zaś by ła by po ru szo na, bę dzie już jak by nie wie ście wmó wio ne.
Lecz cza sem ro zum mę żnie kieł zna i ujarz mia na wet po ru szo ną po żą dli -
wość; gdy to się dzie je, nie upa da my w grzech, lecz z ja kimś zma ga niem
je ste śmy wień cze ni. Je że li zaś ro zum zga dza się i po sta na wia zro bić, co lu -
bie żność po ru szy ła, czło wiek wy ga nia ny jest z wszel kie go ży cia szczę śli -
wego tak jak z ra ju. Już bo wiem grzech jest po czy ta ny, na wet gdy by nie
na stą pił czyn, kie dy su mie nie trzy ma ne jest win ne w zgo dzie.

6. Dla cze go po wie dział to o czę ściach du szy. To o czę ściach du szy
wtrą ci li śmy, by na tu ra sa mej du szy peł niej zo sta ła po zna na, i by zro zu mia -
no we dług któ rej jej czę ści jest w niej wol ny osąd, mia no wi cie we dług ro -
zu mu; przez nie go po peł nia ny jest ka żdy grzech śmier tel ny, lecz nie ka żdy
po wsze dni, ten mia no wi cie, któ ry po le ga na sa mym tyl ko po ru sze niu zmy -
sło wo ści.

Roz dział 13 (152).

Że zmy sło wość czę sto w Pi śmie ina czej niż wy żej jest bra na, mia no-
wi cie, że pod jej na zwą poj mo wa na jest rów nież ni ższa część ro zumu.
Nie na le ży zaś po mi jać mil cze niem, że czę sto w Pi śmie 495 pod na zwą zmy -
sło wo ści poj mu je się nie tyl ko to w du szy, co jest nam wspól ne z by dlęciem,
lecz ta kże ni ższą część ro zu mu, któ ra dba o za rząd rze czy do cze snych.496

Co pil ny czy tel nik w uryw kach Pi sma, gdzie o niej mo wa, czuj nie za uwa ży.
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493 Rdz 2,15.
494 Pnp 4,12.
495 To zna czy ra czej na świę tej kar cie, czy li w teo lo gii. Zo bacz: Au gu styn, De Tri ni ta te, XII,

roz dział 13, n. 20: „I nie umy ka mi, że nie któ rzy bę dą cy przed na mi wy bit ni obroń cy ka to lic -
kiej wia ry i wy kła dow cy sło wa Bo że go, gdy w jed nym czło wie ku, któ re go czu li, że ca ła du sza
do bra jest ja kimś ra jem, szu ka li tych dwoj ga, mę żczy znę na zwa li du chem, nie wia stę zaś zmy -
słem cia ła... Ja nie uwa ża łem, że za miast nie wia sty trze ba po ło żyć zmysł cia ła, któ ry wi dzi my,
że jest wspól ny nam i zwie rzę tom, lecz chcia łem po ło żyć coś, cze go zwie rzę ta nie ma ją; a zmysł
cia ła bar dziej uwa ża łem, że trze ba poj mo wać za miast wę ża.” (PL 42,1008n; CCL 50,373n).

496 Zo bacz wy żej, Dys tynk cja XXIV, roz dzia ły 4-5.



[461] DYS TYNK CJA XXVg

Roz dział 1 (153).

1. Po wra ca do roz wa ża nia wol nej wo li. Już zaś po wróć my do za dania,
mia no wi cie do roz wa ża nia wol nej wo li.497

2. Okre śle nie wol nej wo li we dług fi lo zo fów, któ ra zga dza się z po -
wy ższym prze ka zem. Co fi lo zo fo wie 498 okre śla jąc na zwa li: „wol ny sąd 
o wo li”, po nie waż owa moc i spraw ność wo li oraz ro zu mu, któ ra wy żej po -
wie dzie li śmy, że jest wol nym osą dem, jest wol na do cze go kol wiek, po nie -
waż swo bod nie mo że po ru szać się do te go lub do tam te go. Osąd zwie się
więc wol ny co do wo li, po nie waż do bro wol nie mo że się po ru szać i swo -
bod nym po żą da niem mo że być nie sio ny do te go, co osą dza ja ko do bre lub
złe, al bo osą dzić jest zdol ny.

3. Że wol na wo la do ty czy przy szłe go i nie ka żde go przy szłe go. To zaś
wie dzieć na le ży, że wol na wo la nie od no si się do te raź niej szo ści lub do
prze szło ści, lecz do rze czy przy szłych przy god nych. Co bo wiem te raz jest,
jest okre ślo ne; i nie jest w na szej mo cy, by wte dy by ło, lub nie by ło, kie dy
jest. Mo że bo wiem nie być, lub ina czej być póź niej; lecz nie mo że nie być,
gdy jest, al bo czym in nym być, gdy jest tym, czym jest. Lecz w przy szło ści
czy bę dzie to, czy coś in ne go, na le ży do wol nej wo li. – Ale nie wszyst ko, co
przy szłe, wcho dzi pod wła dzę wol nej wo li, lecz tyl ko to, co dzię ki wol nej
wo li mo że się stać lub nie stać. Je że li ktoś [462] bo wiem coś ta kie go ze -
chce, al bo ka że zro bić, co w ża den spo sób nie jest w je go mo cy, lub co bez
je go na ka zu rów nież by się sta ło, w tym nie ma on wol nej wo li.

4. Że po wy ższy opis wol nej wo li nie przy pa da Bo gu, ani tym, któ -
rzy są uwiel bie ni. A mia no wi cie we dług po wy ższe go ozna cze nia wol na
wo la wy da je się ist nieć w tych tyl ko, któ rzy mo gą wo lę zmie niać i skła niać
do prze ci wieństw, w któ rych mo cy jest mia no wi cie wy bie rać do bro lub zło
oraz jed no z dwoj ga zgod nie z wy bo rem czy nić lub opusz czać; we dług tego
ani w Bo gu, ani w tych wszyst kich, któ rzy umoc nie ni są tak wiel ką ła ską,
że już nie mo gą grze szyć, wol nej wo li być nie mo że.
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g Zo bacz J. Schupp, Die Gna den leh re... 67-88; O. Lot tin, Li bre ar bi tre e li berté de pu is
sa int An sel me..., w Psy cho lo gie et mo ra le, I,15-30. – Roz dział 1, nu mer 2, zło żo ny z Pio tra
Abe lar da, The olo gia Scho la rium, III,7 (PL 178,1110 A) oraz Hu go na, De sa cra men tis, I,5,21
(PL 176,255 C -D). – Nu mer 3. Zmie sza ny z Sum ma sen ten tia rum, III,9 (PL 171,1130 A;
176,102 B) oraz Hu go na, ta mże, 22 (256 A), wresz cie z Abe lar da (1110 B). – Nu me ry 4-5:
Z Pio tra Abe lar da (1110 C -D, 1111 A); po wa ga zaś Am bro że go wzię ta jest z Sum ma sen ten -
tia rum, III,9 (PL 171,1132 D – 1133 A; 176, 104 D – 105 A).

497 Mia no wi cie do Dys tynk cji XXIV, roz dział 3.
498 Bo ecjusz, In li brum Ari sto te lis de in ter pre ta tio ne, edi tio se cun da seu ma io ra com -

men ta ria, III: “Lecz wol ną wo lą jest, co sa me na wet wy ra zy zdra dza ją wol ny nam sąd o woli.”
(PL 64,492 D).



5. Że w Bo gu jest wol na wo la. Lecz że Bóg ma wol ną wo lę uczy Au gu -
styn w XXII księ dze De ci vi ta te Dei,499 tak mó wiąc: „Za iste czy na le ży prze -
czyć, że Bóg sam ma wol ną wo lę, po nie waż nie mo że grze szyć?” – Am bro ży
też w księ dze De Tri ni ta te po wia da:500 „Pa weł rze cze,501 że wszyst ko
sprawia je den i ten sam Duch, udzie la jąc ka żde mu z osob na tak jak chce,
to zna czy zgod nie z są dem wol nej wo li, a nie z ule ga nia ko niecz no ści.

Roz dział 2h (154).

Jak w Bo gu bie rze się wol ną wo lę. Lecz ina czej bie rze się wol ną wolę
w Stwór cy niż w stwo rze niach. Wol ną wo lą bo wiem Bo ga zwie się je go naj -
mą drzej sza i wszech moc na wo la, któ ra nie z ko niecz no ści, lecz swo bod ną
do bro cią czy ni wszyst ko tak jak chce. – I dla te go Hie ro nim zwra ca jąc
uwagę, że wol na wo la nie tak ist nie je w Bo gu, jak ist nie je w stwo rze niach,
wy da je się wy klu czać z nie go wol ną wo lę, mó wiąc w ja kiejś ho mi lii De filio
pro di go:502 „Sam tyl ko Bóg jest tym, na ko go grzech nie pa da i paść nie
może; wszyst ko in ne, po nie waż ma wol ną wo lę, w obie stro ny mo że się
skło nić.” Gdy mó wi „wszyst ko in ne”, wska zu je, że wol na wo la ja ka jest 
w in nych, nie ist nie je w Bo gu.

[463] Roz dział 3i (155).

Że anio ło wie i świę ci, któ rzy są już uwiel bie ni, ma ją wol ną wo lę.
Anio ło wie zaś i świę ci, któ rzy już z Pa nem szczę śli wie ży ją i tak umoc nie ni
są ła ską szczę śli wo ści, że skło nić się do złe go ani nie chcą, ani nie mo gą,
nie są po zba wie ni wol nej wo li. – Stąd Au gu styn w XXII księ dze De ci vi tate
Dei mó wi:503 „Jak pierw sza nie śmier tel ność by ła, któ rą Adam utra cił: móc
nie umrzeć, tak pierw sza wol na wo la: móc nie zgrze szyć; osta tecz na: nie
móc zgrze szyć.” – Ten sam w En chi ri dion:504 „Trze ba by ło, by czło wiek naj -
pierw po wstał, że by mógł chcieć do brze i źle; po tem zaś bę dzie ta ki, że nie
bę dzie mógł chcieć źle, ale nie bę dzie dla te go po zba wio ny wol nej wo li.”
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499 Roz dział 30, n. 3 (PL 41,802; CSEL 40-II,667; CCL 48,864).
500 To zna czy: De fi de, II, roz dział 6, n. 48 (PL 16 [1845]569 C; CSEL 78,72).
501 1 Kor 12,11.
h Mie sza ni na z Sum ma sen ten tia rum, III,9 (PL 171,1132 D – 1133 A; 176,104 D – 105 A);

oraz Pio tra Abe lar da, The olo gia Scho la rium, III,7 (PL 178,1110 C), gdzie Mistrz zna lazł tytuł
«w ho mi lii o sy nu mar no traw nym». Zo bacz ta kże je go Glos sa do Ps 142,2 (PL 191,2249 A).

502 Epi sto la 21 (ad Da ma sum), n. 40 (PL 22[1859]393; CSEL 54,139n).
i Zo bacz: Sum ma sen ten tia rum, III,9: „Ta kże do brzy anio ło wie nie są bez wol nej woli”

(PL 171,1132 C; 176,104 C). Pierw sza po wa ga Au gu sty na za czerp nię ta jest z Abe lar da, Theo-
lo gia Scho la rium, III,7 (PL 178,1111 A). Tekst zaś: En chi ri dion, (tu i w roz dzia le 4), Mistrz
wziął bez po śred nio z ory gi na łu.

503 Roz dział 30, n. 3 (PL 41,802n; CSEL 40-II,667; CCL 48,864).
504 Roz dział 105 (PL 40,281; CCL 46,106).



Roz dział 4k (156).

1. Że wo la bę dzie wol niej sza, kie dy nie bę dzie mo gła grze szyć. –
Au gu styn:505 „O wie le bo wiem wol niej sza bę dzie wo la, któ ra zu peł nie nie
bę dzie mo gła słu żyć grze cho wi. Bo al bo nie jest wo lą, al bo nie po win na być
na zy wa na wol ną, któ rą chce my być szczę śli wi tak, by śmy nie tyl ko nie chcie -
li być nie szczę śli wi, lecz w ogó le chcieć nie mo gli. Jak bo wiem du sza na sza
na wet te raz nie chce nie szczę ścia, tak za wsze bę dzie mia ła nie chcieć nie pra -
wo ści. Lecz trze ba by ło za cho wać po rzą dek, któ rym Bóg chciał oka zać jak do -
bre jest stwo rze nie ro zum ne, któ re mo gło by też zgrze szyć, cho ciaż le piej
by ło by, że by grze szyć nie mo gło.” – Oto ty mi sło wy jaw nie do rzu ca się, że po
umoc nie niu szczę śli wo ści bę dzie w czło wie ku wol na wo la, któ rą nie bę dzie
mógł grze szyć, a te raz jest w anio łach i w świę tych, któ rzy są z Pa nem; i to tym
swo bod niej, im wol niej si od grze chu i skłon niej si do do bra. Im bo wiem ktoś
da lej jest od tej nie wo li grze chu, o któ rej na pi sa ne jest:506 Kto czy ni grzech,
nie wol ni kiem jest grze chu, tym w wy bo rze do bra swo bod niej szy ma osąd.

[464] 2. Oczy wi sta i wy star cza ją ca za sa da, dla cze go mó wi się, że
jest wol na wo la. Dla te go, je że li sta ran nie wej rzeć, wy da je się, że wo la dla -
te go zwie się wol na, po nie waż bez przy mu su i ko niecz no ści mo że pra gnąć
lub wy brać, co z ro zu mu po sta no wi ła.

Roz dział 5l (157).

O ró żni cy wol nej wo li w ró żnych cza sach. Z po wy ższe go przej rzy ste
sta je się, że więk sza by ła pierw sza wol ność wo li niż dru ga, a trze cia o wiele
więk sza niż dru ga, lub pierw sza. Pierw sza bo wiem wol ność wo li by ła ta, 
w któ rej mógł grze szyć i nie grze szyć; osta tecz na zaś bę dzie, w któ rej będzie
mógł nie grze szyć i nie bę dzie mógł grze szyć; po śred nia zaś jest ta, w której
mo że grze szyć i nie mo że nie grze szyć: przed na pra wą na wet śmier tel nie,
po na pra wie zaś co naj mniej po wsze dnio.507

Roz dział 6m (158).

O czte rech sta nach wol nej wo li. I mo żna w czło wie ku ozna czyć cztery
sta ny wol nej wo li. Przed grze chem bo wiem nic nie prze szka dza ło do dobra,
nic nie po bu dza ło do zła. Nie miał sła bo ści do zła, i miał po moc do do bra.
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k Wnio sek Mi strza, pod ko niec nu me ru 1 oraz w nu me rze 2, za czerp nię ty od Abe lar da,
jak wy żej (PL 178,1110 D – 1111 A).

505 En chi ri dion, jak wy żej.
506 J 8,34.
l Z Hu go na, De sa cra men tis, I,6,16 (PL 176,272 D – 273 A); zo bacz ta kże Au gu sty na,

wy żej w roz dzia le 3.
507 O tym roz dzia le i na stęp nym zo bacz Au gu sty na, De cor rep tio ne et gra tia, roz dział 12,

n. 33 (PL 44,936); In Epi sto lam ad Ro ma nos 3,20 (PL 35,2065n).
m W ja ki spo sób spo jo ny jest z Sum ma sen ten tia rum, III,9 (PL 171,1130 A; 176,102 B -C)

oraz Hu go na, De sa cra men tis, I,6,16 (PL 176,272 C – 273 B), zgrab nie uka zu je H. We is-



Wte dy bez błę du ro zum mógł osą dzać, a wo la bez trud no ści pra gnąć do -
bra. – Po grze chu zaś, przed na pra wą ła ski, uci ska ny jest i zwy cię ża ny przez
po żą dli wość; i ma sła bość w złu, lecz nie ma ła ski w do bru; i dla te go może
grze szyć i nie mo że nie grze szyć, na wet po tę pień czo. – Po na pra wie zaś,
przed umoc nie niem, jest uci ska ny przez po żą dli wość, lecz nie zwy cię ża ny;
i ma wpraw dzie sła bość w złu, lecz ła skę w do bru: by mógł grze szyć z po -
wo du wol no ści i sła bo ści, a mógł nie grze szyć do śmier ci z po wo du wol -
no ści i ła ski wspie ra ją cej; jed nak jesz cze nie ma mo żli wo ści nie grze szyć 
w ogó le, lub nie móc grze szyć, z po wo du sła bo ści jesz cze do sko na le nie
po chło nię tej i z po wo du ła ski jesz cze do sko na le nie [465] do peł nio nej. –
Po umoc nie niu zaś, cał ko wi tym po chło nię ciu sła bo ści i do peł nie niu ła ski,
nie bę dzie mógł być zwy cię ża ny ani uci ska ny i wte dy bę dzie miał: nie móc
grze szyć.

Roz dział 7n (159).

1. O ze psu ciu wol nej wo li przez grzech. Stąd ja sne jest, że prócz in -
nych kar, czło wiek za ten grzech za cią gnął ka rę w ze psu ciu oraz zgnę bie -
niu wol nej wo li. Przez ów bo wiem grzech ze psu te  zo sta ły w czło wie ku
do bra przy ro dzo ne, a ode bra ne dar mo we. To był bo wiem ten, któ ry zo stał
po ra nio ny i ogra bio ny przez zbój ców:508 zra nio ny za iste w do brach przy -
ro dzo nych, któ rych nie zo stał po zba wio ny: ina czej nie mo gła by do ko nać
się na pra wa; ogra bio ny z dar mo wych, któ re przez ła skę do da ne by ły do
przy ro dzo nych. To są da ry do bre i da ry do sko na łe,509 z któ rych jed ne są
ze psu te przez grzech, te przy ro dzo ne, jak umysł, pa mięć, ro zum: in ne za -
bra ne, te dar mo we. Cho ciaż i przy ro dzo ne są z ła ski: na le żą do ge ne ral nej
ła ski Bo ga; czę sto jed nak do ko nu je się te go roz ró żnie nia, gdy wy raz „łaska”
od nie sie się do ga tun ku, a nie do ro dza ju.

2. Wol ność więc wo li zo sta ła ze psu ta przez grzech i po czę ści utra co na.
Dla te go Au gu styn w En chi ri dion:510 „Czło wiek źle ko rzy sta jąc z wol nej wo -
li i ją stra cił i sie bie. Gdy bo wiem grze szył wol ną wo lą, przez zwy cię ski
grzech utra co na zo sta ła i wol na wo la: Od ko go bo wiem się jest zwy cię -
żonym, te go się jest i nie wol ni kiem.511 – Oto mó wi, że czło wiek utra cił
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we iler, La «Sum ma Sen ten tia rum» so ur ce..., w Re cher ches de Théolo gie an cien ne et médie -
va le 6(1934)159n; zo bacz ta kże: L. Ott, Unter su chun gen zur the olo gi schen Brie fli te ra tur...,
463 nn.

n Zo bacz: J. Schupp, Die Gna den leh re des Pe trus Lom bar dus, 67-88. Sło wa wpro wadza -
ją ce ten roz dział za czerp nię te są z Sum ma sen ten tia rum, III,8 (PL 171,1129 A -B; 176,101 C).
Czy zaś wy kład przy po wie ści wzię ty zo stał, czy nie, od Ber nar da z Clu ny, In struc tio sa cer -
do tis, I, roz dział 1 (PL 184,773 D – 774 C, 775 A), nie jest ja sne, po nie waż je go chro no logia
po zo sta je do pew ne go stop nia nie okre ślo na, nasz zaś po gląd jest ra czej ne ga tyw ny.

508 Zo bacz Łk 10,30 I wpadł mię dzy zbój ców, któ rzy go też złu pi li i ra ny za daw szy
odeszli, na pół umar łe go zo sta wia jąc.

509 Zo bacz Jk 1,17: Wszel ki dar do bry i wszel ki dar do sko na ły z wy so ka zstę pu je.
510 Roz dział 30 (PL 40,246n; CCL 46,65).
511 2 P 2,19.



wolną wo lę, nie po nie waż po grze chu czło wiek wol nej wo li nie miał, lecz
po nie waż wol ność wo li utra cił: wpraw dzie nie ca łą, lecz wol ność od nie -
szczę ścia i od grze chu.

[466] Roz dział 8o (160).

1. O trzech spo so bach wol no ści wo li. Wol ność jest bo wiem tro ja ka,
mia no wi cie od ko niecz no ści, od grze chu, od nie szczę ścia.

2. O wol no ści od ko niecz no ści. Od ko niecz no ści i przed grze chem i po
grze chu wo la jest wol na. Jak bo wiem nie mo gła być zmu szo na wte dy, tak
te raz. Dla te go wo la słusz nie jest przez Bo ga są dzo na, bo za wsze wol na jest
od ko niecz no ści i ni gdy zmu szo na być nie mo że. Gdzie ko niecz ność, tam
nie ma wol no ści; gdzie nie ma wol no ści, nie ma i wo li; i dla te go nie ma
zasłu gi. Ta wol ność jest we wszyst kich, za rów no w złych, jak w do brych.

3. O wol no ści od grze chu. Jest i in na wol ność, mia no wi cie od grze -
chu, o któ rej mó wi Apo stoł:512 Gdzie Duch Pań ski, tam wol ność. A Prawda
w Ewan ge lii:513 Je śli was Syn wy swo bo dzi, praw dzi wie wol ni bę dzie cie. –
Ta wol ność wy zwa la z nie wo li grze chu i czy ni słu ga mi spra wie dli wo ści, jak
na od wrót nie wo la grze chu czy ni wol ny mi od spra wie dli wo ści. Stąd Apo -
stoł:514 Wy zwo le ni z grze chu sta li ście się słu ga mi spra wie dli wo ści, a także:515

Gdy ście by li nie wol ni ka mi grze chu, by li ście wy zwo le ni ze spra wie dli wo -
ści. – Tę wol ność czło wiek utra cił grze sząc; i dla te go Au gu styn po wia da,516

że „czło wiek źle po słu gu jąc się wol ną wo lą i sie bie zgu bił i ją”, po nie waż
przez grzech utra co na zo sta ła wol ność, nie od ko niecz no ści, lecz od grze -
chu: Kto czy ni grzech, jest nie wol ni kiem grze chu.517

4. Kto ma tę wol ność, mia no wi cie od grze chu, i przez co. Tę wol ność,
któ ra jest od grze chu, tyl ko ci obec nie ma ją, któ rych Syn przez ła skę uwal nia
i na pra wia: nie tak, by by li cał kiem bez grze chu w tym śmier tel nym cie le, lecz
by w nich grzech nie pa no wał, ani nie kró lo wał. – I to jest praw dzi wa i do bra
wol ność, któ ra ro dzi słu żbę do brą, mia no wi cie spra wie dli wo ści. Stąd Au gu -
styn w En chi ri dion:518 „Do czy nie nia spra wie dli wo ści ktoś nie bę dzie wol ny,
chy ba że uwol nio ny od grze chu za cznie być [467] słu gą spra wie dli wo ści; 
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o Roz dział 8, nu me ry 1-5, z nie licz ny mi wy jąt ka mi (na przy kład po wa ga mi Au gu sty na),
tekst spo rzą dzo ny z Sum ma sen ten tia rum, III,8-9 (PL 171,1129 D – 1130 D; 176,102 A -D);
odlegle z  jakiejś sentencji Anzelma z Laon (lub jego szkoły), na przykład numer 109 (u O. Lottin,
Psy cho lo gie et mo ra le, V,87), a czę ścio wo z Ber nar da z Cla irvaux, De gra tia et li be ro ar bitrio,
roz dzia ły 2-3 (PL 182,1004n; wy da nie Rzym skie 3(1963)170-173). Po rów naj: J. Schupp, Die
Gna den leh re, 108, przy pis 9.

512 2 Kor 3,17.
513 J 8 36.
514 Rz 6,18.
515 Rz 6,20.
516 Jak wy żej: Dys tynk cja XXV, roz dział 7, n. 2.
517 J 8,34.
518 Roz dział 30 (PL 40,247; CCL 46,66).



i to jest praw dzi wa wol ność dzię ki spra wie dli wo ści rze tel ne go czy nu, a za ra -
zem i po bo żna słu żba dzię ki po słu szeń stwa przy ka za niu.”

5. Jest in na wol ność, nie praw dzi wa, po łą czo na ze złą nie wo lą, któ ra jest
do czy nie nia zła: gdzie ro zum nie zga dza się z wo lą, osą dza jąc, że nie na le -
ży czy nić te go, cze go wo la pra gnie. Na czy nie nie zaś do bra ro zum zga dza
się z wo lą; i dla te go tam jest wol ność praw dzi wa i zbo żna. – O wol no ści
zaś do zła i o złej nie wo li mó wi Au gu styn w En chi ri dion:519 „Ja ka mo że być
wol ność pod da ne go nie wol ni ka, jak tyl ko gdy roz ko szu je go grze sze nie?
Swo bod nie bo wiem słu ży, kto chęt nie czy ni wo lę swe go pa na; i dla te go
wol ny jest do grze sze nia, kto jest nie wol ni kiem grze chu.”

6.p Za gad nie nie wol no ści do zła, czy jest ona wol no ścią wol nej
woli, czy in ną. Tu mo żna za py tać, czy ta wol ność, któ rą ktoś jest wol ny do
zła, jest wol no ścią wo li. Je że li bo wiem jest wol no ścią wo li, jest za iste do -
brem, po nie waż wol ność wo li jest przy ro dzo nym do brem. – Od po wiedź
we dług nie któ rych.520 Nie któ rym wy da je się. Że jest wol ność wo li, któ ra
za wsze jest do bra; lecz z po wo du nie wo li grze chu jest bar dziej wol na i skłonna
do grze chu i dla te go mó wi się, że nie jest wol no ścią praw dzi wą, po nie waż
jest do zła. – We dług in nych. In nym zaś zda je się,521 że ta wolność do zła, którą
wy żej wspo mniał Au gu styn,522 nie jest sa mą wol no ścią wo li, lecz jest pewną
skłon no ścią do grze chu i krzy wi zną, któ ra z grze chu pocho dzi i jest zła.

7. Za gad nie nie dru gie o wol no ści do do bra, czy jest ono wol no ścią
wo li czy nie. Po dob nie też zwy kło się py tać, czy ta praw dzi wa wol ność,
któ ra jest do czy nie nia spra wie dli wo ści, jest sa mą wol no ścią wo li. – Od po -
wiedź we dług nie któ rych. – Au gu styn. Nie któ rzy mó wią, że ona jest nią,
lecz na pra wio na przez ła skę, któ rą wspar ta wol na jest do do bra; bez ła ski
zaś nie jest wol na do do bra. Stąd Au gu styn w En chi ri dion:523 „Ta [468]
wol ność do czy nie nia do brze, skąd czło wie ko wi bę dzie do da na i sprze da -
na, je śli nie od ku pi go ten, kto mó wi:524 Je śli was Syn wy swo bo dzi, praw -
dzi wie wol ni bę dzie cie? Za nim to w czło wie ku za cznie się dziać, ja kim
spo so bem ktoś chwa li się wol ną wo lą, kto jesz cze nie jest wol ny do do brego
dzia ła nia?” Oto otwar cie wy ka zu je, że wol na wo la uwal nia na jest przez
łaskę, by ktoś przez nią do brze czy nił. I dla te go mó wią, że ta wol ność jest
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519 Ta mże.
p Zobacz sentencje szkoły Anzelma z Laon, nn. 322 i 521 (O. Lottin, Psychologie et morale,

V,253,334); oraz in ne w Sen ten tiae di vi nae pa gi nae, wyd. F. Blie met zrie der, BGPT MA XVIII,
ze szyt 2-3, 27n.

520 Jest to zda nie Au gu sty na, De cor rep tio ne et gra tia, roz dział 1, n. 2: „Trze ba więc
wyznać, że mamy wolną wolę i do czynienia zła i do czynienia dobra.” (PL 44,917); Bernard,
De gratia et libero arbitrio, rozdział 4, nn. 9-11 (PL 182,1006n; wydanie Rzymskie, III,172nn).

521 To zda nie jest An zel ma Kan tu aryj skie go, De li ber ta te ar bi trii, roz dział 1 (PL 158,489nn).
Hu go z Amiens, Dia lo go rum seu Qu aestio num the olo gi ca rum li bri VII, III,5 (PL 192.1168
C – 1169 A); zo bacz ta kże dru gą se rię przy pi sów.

522 To jest w n. 5.
523 Roz dział 30 (PL 40,247; CCL 46,66).
524 J 8,36.



praw dzi wa, któ ra jest do czy nie nia do brze, któ rą wy żej wspo mi na Au gu -
styn,525 że jest to sa ma wol ność wo li, ła ską Bo żą uwol nio na i wspar ta. – 
We dług in nych. In ni zaś my ślą, że nie ona jest wol no ścią wo li, lecz ja kaś
in na, któ ra z ła ski i wol nej wo li, gdy Bóg dzia ła w du szy czło wie ka, za czyna
ist nieć, gdy jest na pra wia ny.

8.r Pew ne wy ja śnie nie obu za gad nień, któ re mó wi, że wol ność do
do bra i do zła jest wol no ścią wo li. Lecz nam bar dziej po do ba się, by tą
wol no ścią wo li by ła i ta, któ rą ktoś jest wol ny do czy nie nia zła, i ta któ rą
ktoś wol ny jest do czy nie nia do bra. Z ró żnych bo wiem przy czyn otrzy mu -
je ró żne na zwy. Na zy wa na jest bo wiem wol no ścią do czy nie nia zła, za nim
przez ła skę zo sta nie na pra wio na; lecz gdy przez ła skę zo sta nie na pra wio -
na, na zy wa się wol no ścią do czy nie nia do bra; po nie waż przed ła ską wo la
jest wol na do zła, przez ła skę zaś sta je się wol na do do bra. Zaw sze więc
wo la czło wie ka jest w ja kiś spo sób wol na, lecz nie za wsze jest do bra: nie
jest bo wiem do bra, jak tyl ko uwol nio na od grze chu; jest jed nak wol na 
od ko niecz no ści. Stąd Au gu styn w księ dze De gra tia et li be ro ar bi trio:526

„Wola za wsze jest w nas wol na, ale nie za wsze jest do bra. Bo al bo jest wol -
na od spra wie dli wo ści, gdy słu ży grze cho wi, i wte dy jest zła; al bo wol na
jest od grze chu, gdy słu ży spra wie dli wo ści, i wte dy jest do bra.”

9. O wol no ści od nie szczę ścia. Jest zno wu wol ność od nie szczę ścia, 
o któ rej Apo stoł mó wi:527 I sa mo stwo rze nie wy swo bo dzo ne bę dzie z nie -
wo li ska że nia na wol ność chwa ły sy nów Bo żych. Tę wol ność miał człowiek
przed grze chem, po nie waż wol ny był od wszel kiej bie dy i nie był do tknięty
żad ną ucią żli wo ścią i peł niej bę dzie miał w przy szłej szczę śli wo ści, gdzie
nie bę dzie mógł być nie szczę śli wy. Lecz w tym ży ciu, któ re jest między grze -
chem pier wo rod nym a osta tecz nym umoc nieniem, nikt od nie szczę ścia nie
jest wol ny, po nie waż od ka ry za grzech nie jest wol ny.

[469] 10. Po wta rza o ze psu ciu wol nej wo li i do da je coś in ne go. Z po -
wy ższych wi dać już w czym przez grzech umniej szo na al bo ze psu ta zo sta -
ła wol na wo la: po nie waż przed grze chem czło wiek nie miał żad nej
trud no ści i żad nej prze szko dy do do bra ze stro ny pra wa człon ków cia ła,
żad nej pod nie ty lub za chę ty do zła. Te raz zaś przez pra wo cia ła ma prze -
szko dę do do bra, a do zła jest pod nie ca ny, by nie mógł chcieć i do ko nać
do bra, je że li nie zo sta nie uwol nio ny i wspar ty przez ła skę, bo jak mó wi
Apo stoł:528 grzech miesz ka w cie le.
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525 Dys tynk cja XXV, roz dział 8, n. 4.
r Nu me ry 8-10. Po wa ga Au gu sty na za czerp nię ta jest z Sum ma sen ten tia rum, III,9 (PL

171,1130 D – 1131 A; 176,103 A), skąd też z wie lu za iste do dat ka mi, nu mer 9, gdzie ta sama
Sum ma zno wu za le ży od świę te go Ber nar da (PL 182,1005 B; wy da nie Rzym skie, III,170); 
i nu mer 10.

526 Roz dział 15, n. 31 (PL 44,899).
527 Rz 8,21.
528 Rz 7,17-18: grzech, któ ry we mnie miesz ka. Bo wiem, że we mnie, to jest w cie le moim,

nie miesz ka do bro.



11. Że wol na wo la nie jest jed na ko wo w do brych i złych, oraz do
do bra i do zła. Wol na więc wo la, cho ciaż za wsze i w ka żdym z osob na jest
wol na, nie jest wsza kże jed na ko wol na w do brych i złych oraz do do bra i do
zła. Wol niej sza jest bo wiem w do brych, gdzie jest uwol nio na, niż w złych,
gdzie uwol nio na nie jest; i wol niej sza jest do zła, któ re mo że sa ma przez się,
niż do do bra, któ re go nie mo że, je śli ła ską nie jest uwal nia na i wspie ra na.

Roz dział 9s (161).

1. O wol no ści: któ ra jest z ła ski, a któ ra z na tu ry. Wol ność więc od
grze chu i od nie szczę ścia jest z ła ski, wol ność zaś od ko niecz no ści jest 
z na tu ry. Obie wol no ści, mia no wi cie na tu ry i ła ski, obej mu je Apo stoł, gdy
w oso bie czło wie ka nie od ku pio ne go mó wi:529 Chcieć po tra fię, ale do
wyko na nia do bre go nie znaj du ję. Jak by rzekł: Mam wol ność na tu ry, lecz
nie mam wol no ści ła ski; dla te go nie ma u mnie do sko na ło ści do bra.

2. Cze go nie mo że ludz ka wo la sa ma przez się, a cze go przez łaskę.
Bo wo la czło wie ka, któ rą ma z na tu ry, nie mo że się pod nieść do sku tecz -
ne go chce nia, al bo uczy nie nia do bra, je że li przez ła skę nie bę dzie uwol -
nio na i wspar ta: uwol nio na mia no wi cie by chcia ła, a wspar ta by wy ko na ła;
po nie waż jak mó wi Apo stoł,530 chcieć nie jest chcą ce go, ani biec, to zna czy
dzia łać, bie gną ce go, ale li tu ją ce go się Bo ga, któ ry spra wia w nas i chcenie
i wy ko na nie do bra.531 Je go ła ski nie przy wo łu je ludz ka wo la lub dzia łanie,
lecz ła ska sa ma uprze dza wo lę przy go to wu jąc, by chcia ła do bra, a przy goto -
wa ną wspie ra, by wy ko na ła.

[470] DYS TYNK CJA XXVI

Roz dział 1t (162).

1.u O ła sce dzia ła ją cej i współ dzia ła ją cej. To jest ła ska dzia ła ją ca 
i współ dzia ła ją ca. Ła ska bo wiem dzia ła ją ca przy go to wu je wo lę czło wie ka,
by chciał do bra; ła ska współ dzia ła ją ca wspie ra, by nie chciał na dar mo. Stąd
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s Zo bacz: Sum ma sen ten tia rum, III,9 (PL 171,1131 B; 176, 103 B -C); Ber nard, De gratia
et li be ro ar bi trio, roz dział 6, n. 18 (PL 182,1011 D; wyd. Rzym skie, III,179n); oraz Glos sa
Lom bar da na Rz 9,16 (PL 191,1460 D – 1461 A), o któ rej ni żej w Dys tynk cji 26, roz dzia le 2,
nu me rze 2.

529 Rz 7,18.
530 Rz 9,16.
531 Flp 2,13 Bóg jest tym, któ ry spra wu je w was i chce nie i wy ko na nie.
t Zo bacz: J. Schupp, Die Gna den leh re, 88-115; R. C. Dhont, Le problème de la prépa -

ra tion à la gra ce. Débuts de l’éco le fran ci sca ine, Pa ris 1946,53-72.
u Po wa ga Au gu sty na z Glos sa Mi strza na Flp 1,3 (PL 192,224 C, gdzie brak ru bry ki).

Porów naj ta kże Sum ma sen ten tia rum, III,7 (PL 171,1127 A -C; 176,99 C – 100 A).



Au gu styn w księ dze De gra tia et li be ro ar bi trio:532 „Współ dzia ła jąc Bóg 
w nas do ko nu je te go, co dzia ła jąc za czął; po nie waż ten sam za czy na jąc dzia -
ła w nas, aby śmy chcie li, któ ry współ dzia ła ze chcą cy mi, do ko nu jąc. Działa
więc, by śmy chcie li; gdy zaś chce my i tak chce my, by śmy zro bi li, współ dzia -
ła z na mi.  Wsza kże bez nie go, al bo dzia ła ją ce go, że by śmy chcie li, al bo
współ dzia ła ją ce go, gdy już chce my, dla do brych uczyn ków po bo żno ści
nicze go nie mo że my.”

2. Któ ra ła ska jest dzia ła ją ca, a któ ra współ dzia ła ją ca. Ty mi oto
słowy wy star cza ją co otwie ra się, któ ra ła ska jest dzia ła ją ca, a któ ra współ -
dzia ła ją ca. Dzia ła ją ca bo wiem jest ta, któ ra po prze dza do brą wo lę: nią
bowiem ludz ka wo la uwal nia na jest i przy go to wy wa na, by by ła do bra i sku -
tecz nie do bra chcia ła; ła ska zaś współ dzia ła ją ca za do brą już wo lą po stę -
pu je wspie ra jąc.

3.v Stąd Au gu styn, Con tra Iu lia num ha ere ti cum,533 któ ry mó wił, że dobra
wo la jest tylko z wol nej wo li, i twier dził, że czło wiek przez wol ną wo lę
może chcieć i czy nić do bro bez ła ski, rze cze: „Otwar te zda nie o po le ce niu
ła ski wy po wie dział Apo stoł, gdy rzekł:534 Nie jest te go, co chce al bo bie gnie,
ale li tu - [471] ją ce go się Bo ga. Je że li byś to zwa żył, Ju lia nie, nie wy su wałbyś
wbrew ła sce za sług ludz kiej wo li. Nie dla te go bo wiem Bóg nad kimś się
litu je, po nie waż chciał i biegł, lecz dla te go chciał i biegł, po nie waż Bóg się
zli to wał. Go to wa na jest bo wiem wo la czło wie ko wi przez Bo ga,535 oraz:
Przez Pa na dro gi czło wie ka są pro sto wa ne;536 i dla te go sto sow nie mó wi:
Nie jest te go, co chce al bo bie gnie, ale li tu ją ce go się Bo ga.” – Au gu styn,
De per fec tio ne iu sti tiae:537 „Nie dla te go, że to czy nio ne jest bez na szej
wo li, lecz po nie waż wo la na sza ni cze go do bre go nie czy ni, je że li nie jest
wspar ta przez Bo ga.” – Au gu styn, Ad Pau li num. Dla te go Apo stoł gdzie
in dziej mó wi:538 „Wsza kże nie ja, lecz ła ska Bo ża ze mną. Nie dla te go
powie dział, że ni cze go do bre go nie czy nił, lecz po nie waż nie czy nił by 
nic do bre go, gdy by ona nie wspie ra ła.” – Ty mi świa dec twa mi otwar cie
oznaj mia, że wo la ludz ka jest po prze dza na i przy go to wy wa na ła ską Bo ga,
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532 Roz dział 17, n. 33 (PL 44,901).
v Po wa gi Au gu sty na z Glos sa Lom bar da do Rz 9,16 (PL 191,1460 C -D). W wy da niu i w ko-

dek sie x (48d) brak ru bry ki Ad Pau li num, któ rą czy ta się na mar gi ne sie ko dek su z (30a). Z dru -
giej stro ny za rów no z wy da nia Glos sa jak z jej ko dek sów (x 48c; z 29d) wy ni ka, ze po wa ga
Con tra Iu lia num po praw niej za czy na się od «To je że li byś zwa żył...»; co te sło wa po prze -
dza («Otwar te... Bo ga»), w rze czy wi sto ści jest Au gu sty na, Ad Si xtum, to zna czy Epi sto la 194,
roz dział 8, n. 35 (PL 33,887; CSEL 57,204n). Cza sem i do bry Mistrz drze mie.

533 Con tra Iu lia num opus im per fec tum, I, roz dział 141 (PL 45,1140); ale zaj rzyj rów nież
do dru giej se rii przy pi sów.

534 Rz 9,16.
535 Prz 8,35 we dług Sep tu agin ty: Go to wa na jest wo la przez Pa na.
536 Ps 36,23 we dług in ne go prze kła du (CSEL 12,333,15).
537 Roz dział 19, n. 40 (PL 44,314; CSEL 42,43).
538 1 Kor 15,10; na stę pu ją sło wa Epi sto la 186 (ad Pau li num), roz dział 10, n. 36 (PL 33,

830; CSEL 57,76), któ ra w rze czy wi sto ści jest Ali piu sza.



by stała się do bra, a nie by sta ła się wo lą, po nie waż i przed ła ską wo lą była,
lecz wo la nie by ła do bra i pra wa.

Roz dział 2w (163).

1. Co to jest wo la. Sa mą zaś wo lę Au gu styn w księ dze De du abus ani -
ma bus tak okre śla:539 „Wo la jest po ru sze niem du cha, przez ni ko go nie wy -
mu szo nym, aby cze goś nie do pu ścić, al bo coś osią gnąć”.

2. Na dal mó wi o ła sce dzia ła ją cej i współ dzia ła ją cej oraz o wo li
czło wie ka. To zaś, że by nie do pusz cza ła zła a osią ga ła do bro, uprze dza 
i przy go to wu je ła ska Bo ga. – Au gu styn w En chi ri dion:540 Dla te go Apo -
stoł po le ca jąc ła skę uprze dza ją ca i na stę pu ją cą, to zna czy dzia ła ją cą i współ -
dzia ła ją cą, trzeź wo po wie dział:541 Nie jest chcą ce go ani bie gną ce go, ale
li tu ją ce go się Bo ga, a nie od wrot nie: Nie jest li tu ją ce go się Bo ga, lecz chcą -
ce go i bie gną ce go. Bo wiem „je że li, jak nie któ rym się spodo ba ło, co po wie -
dzia no tak bra - [472] ne by ło: Nie jest chcą ce go ani bie gną ce go, ale
li tu ją ce go się Bo ga, jak by mó wio no: Nie wy star czy sa ma wo la czło wie ka,
je że li nie bę dzie ta kże zli to wa nia Bo ga; mó wi się od wrot nie: Nie wy star czy
ta kże zli to wa nie Bo ga, je że li nie ma wo li czło wie ka. A przez to, je że li po -
praw nie zo sta ło po wie dzia ne to, że wo la czło wie ka sa ma te go nie speł nia;
dla cze go nie mó wi się słusz nie ta kże prze ciw nie: Nie jest li tu ją ce go się
Boga, lecz jest chcą ce go czło wie ka, sko ro sa mo zli to wa nie Bo ga te go 
nie speł nia? Czło wiek bo wiem nie bę dzie mógł wie rzyć al bo ufać, je że li nie
ze chce, ani dojść do na gro dy, je że li nie bę dzie biegł wo lą. Po zo sta je więc,
by poj mo wa no, iż dla te go słusz nie po wie dzia no tak, by ca łość od dać 
Bogu, któ ry uprze dza do brą wo lę czło wie ka i przy go to wu je do wspie ra nia,
i wspie ra przy go to wa ną. Nie chcą ce go uprze dza, by chciał, za chcą cym po -
stę pu je, by nie chciał na dar mo.” – Oto ty mi sło wy i in ny mi po wy ższy mi,
jaw nie prze ka za ne jest, że wo la czło wie ka jest przy go to wy wa na i uprze dzana
ła ską Bo ga, by do bra chcia ła, a wspie ra na, by nie chcia ła  na pró żno.

3. Że do bra wo la to wa rzy szy ła sce. Prze to do bra wo la to wa rzy szy
łasce, a nie łaska woli. Stąd Augustyn, Ad Bonifacium Papam pisząc przeciw
Pe la gia nom rze cze:542 „Po nie waż wia ra osią ga uspra wie dli wie nie, po dług
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w Nu mer 1. Tę po wa gę Mistrz po znał z Au gu sty na, Re trac ta tio nes, I, roz dział 15, n. 3
(PL 32,609; CSEL 36,74n). – Nu mer 2 spo rzą dzo ny z Glos sa au to ra do Rz 9,16 (PL 191,1460
D – 1461 A). – Nu mer 3: Z je go Glos sa do Rz 5,1 (PL 191,1378 D), gdzie ta kże w ko dek sach
(x 28c; z 15d) są ru bry ki, jak Ad Bo ni fa cium Pa pam, tak tę po wa gę ozna czył już Flo rus 
z Lyonu (w Ve ne ra bi lis Be dae ope ra, VI, Co lo nia 1688,82); zo bacz: J. Schupp, Die Gna den -
leh re, 110, przy pis 21.

539 Roz dział 10, n. 14: „Wo la jest po ru sze niem du cha, przez ni ko go nie wy mu szo nym,
aby cze goś nie do pu ścić, al bo coś osią gnąć” (PL 42,104; CSEL 25,68).

540 Roz dział 32 (PL 40,247n; CCL 46,67).
541 Rz 9,16.
542 W rze czy wi sto ści Ali piusz, w Epi sto la 186 (ad Pau li num), roz dział 3, n. 10 (PL 33,819;

CSEL 57,53).



mia ry, w ja kiej Bóg wia rą ob da rzył,543 ła ski Bo ga nie uprze dza nic z ludz -
kiej za słu gi, lecz ona za słu gu je na po więk sze nie, by po więk szo na za słu ży -
ła też być do ko na na, z wo lą to wa rzy szą cą, a nie wio dą cą, z ty łu idą cą, a nie
po prze dza ją cą.” Oto tu wy raź nie masz, że ła ska wy prze dza za słu gę do brej
wo li, a do bra wo la idzie za ła ską, a nie wy prze dza.

Roz dział 3x (164).

1. Która łaska wyprzedza wolę, mianowicie wiara z miłością. I jeżeli
pil nie uwa żasz, nie mniej uka za ne jest to bie, któ ra jest ta ła ska wy prze dza -
ją ca i przy go to wu ją ca wo lę, mia no wi cie wia ra z mi ło ścią.544 – I dla te go Au -
gu styn w tym sa mym dzie le, mó wiąc ja kim spo so bem [473] uspra wie-
dli wie ni je ste śmy z wia ry, a jed nak dar mo, (jed no i dru gie bo wiem mó wi
Apo stoł), rze cze: „Apo stoł, któ ry po wia da:545 Uspra wie dli wie ni z wia ry,
gdzie in dziej mó wi:546 Uspra wie dli wie ni dar mo przez ła skę. To bo wiem
dla te go po wie dział, by ta wia ra nie by ła pysz na; by nie rze kła so bie: Je że li
uspra wie dli wie ni z wia ry, w ja ki spo sób dar mo? Co bo wiem wia ra za słu -
guje, dla cze go nie jest ra czej od da wa ne niż da ro wa ne? (Uwa ga!) Niech nie
mó wi te go czło wiek wier ny, bo gdy by po wie dział: Mam wia rę, bym za słu -
żył na uspra wie dli wie nie, od po wie dzia no by mu:547 Co masz, cze goś nie
otrzy mał? Wia ra bo wiem, któ rą je steś uspra wie dli wio ny, dar mo ci jest
dana.” Tu jaw nie jest uka za ne, że wia ra jest przy czy ną uspra wie dli wie nia.

2. O do bro dziej stwie, któ rym wo la jest uwal nia na. I to jest ła ska i do-
bro dziej stwo, któ rym wo la czło wie ka jest wy prze dza na i przy go to wy wa na.
Dla te go Au gu styn w pierw szej księ dze Re trac ta tio nes:548 „Wo la to jest, któ -
rą i grze szy się i do brze się ży je. Wo la zaś sa ma je że li ła ską Bo żą nie zo sta -
nie uwol nio na z nie wo li, któ ra uczy ni ła ją nie wol ni cą grze chu, i nie bę dzie
wspar ta by zwy cię ży ła wa dy, do brze i po bo żnie żyć bez śmier tel nych nie
mo że. I to do bro dziej stwo, któ rym jest uwal nia na, je że li jej nie uprze dzi,
by ło by już da wa ne za słu gom, a nie by ło by ła ską, któ ra za iste da wa na jest
dar mo.” Wy prze dzo na jest więc do bra wo la czło wie ka tym do bro dziej -
stwem ła ski, któ rym jest uwal nia na i przy go to wy wa na.

3. A przez to do bro dziej stwo słusz nie poj mu je się wia rę Chry stu so wą,
jak Au gu styn w En chi ri dion jaw nie wy ka zu je mó wiąc:549 „Sam osąd mu si
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543 Zo bacz: Rz 12,3.
x Zo bacz: J. Schupp, Die Gna den leh re, 206-215; A. M. Land graf, Die Er ken nt nis der

hel fen den Gna de, w Do gmen ge schich te, I -1,51-140. – Nu mer 1. Po wa ga Au gu sty na jest dal -
szym ciągiem tejże Glossa do Rz 5,1 (PL 191,1378 D). – Numer 2-3. Te dzieła Augustyna Mistrz
miał przed ocza mi, jak wi dać ta kże wie lo krot nie gdzie in dziej.

544 Zo bacz Ga 5,6: wia ra, któ ra przez mi łość dzia ła.
545 Rz 5,1.
546 Rz 3,24.
547 1 Kor 4,7.
548 Roz dział 117 (PL 40,596n; CSEL 36,41n).
549 Roz dział 206 (PL 40,282; CCL 46,107).



być uwol nio ny od nie wo li grze chu po owym upad ku. I zgo ła nie przez
siebie sa me go, lecz uwal nia ny jest przez sa mą ła skę Bo ga, któ ra za war ta
jest w wie rze Chry stu sa, aby sa ma wo la zo sta ła przy go to wa na.” Oto wy raź -
nie mó wi, że ła ska, przez któ rą osąd jest uwal nia ny a wo la przy go to wy wa -
na, za war ta jest w wie rze Chry stu sa. „Wia ra bo wiem Chry stu sa osią ga to,
jak mó wi w tym sa mym dzie le,550 co pra wo na ka zu je.”

Roz dział 4 (165).

1. Że do bra wo la, któ ra jest po prze dzo na ła ską, wy prze dza pew ne
da ry Bo ga. Ona zaś sa ma pew ne da ry ła ski wy prze dza. Stąd Au gu styn 
w En chi ri dion:551 „Do bra wo la czło wie ka wy prze dza licz ne da ry Bo ga, lecz
nie wszyst kie. Któ rych zaś nie wy prze dza, sa ma w nich [474] jest i je wspie -
ra. Bo jed no i dru gie czy ta się w świę tych wy po wie dziach, i mi ło sier dzie
je go uprze dzi mnie,552 i mi ło sier dzie two je pój dzie za mną.553 Nie chcą ce -
go mia no wi cie wy prze dza, by chciał, za chcą cym po stę pu je, by nie chciał
na pró żno. Dla cze go bo wiem za chę ca ni je ste śmy mo dlić się za na szych
nieprzy ja ciół,554 nie chcą cych żyć zbo żnie, je śli nie, by Bóg w nich dzia łał 
i chcieć? Rów nież dla cze go za chę ca ni je ste śmy pro sić, aby śmy otrzy ma li,555

je śli nie, by przez te go sta ło się to, cze go chce my, przez któ re go sta ło się,
aby śmy chcie li?” Dla te go Apo stoł mó wi:556 Nie jest te go co chce al bo
biegnie, ale li tu ją ce go się Bo ga. – Z te go wi dać, że do bra wo la czło wie ka
wy prze dza pew ne da ry Bo ga, gdyż to wa rzy szy jej ła ska wspie ra ją ca; a nie -
któ ry mi jest uprze dza na, po nie waż uprze dza ją ła ska dzia ła ją ca, mia no wicie
wia ra z mi ło ścią.

2.y Co zda je się prze czyć po wy ższe mu, mia no wi cie, iż zda je się mó -
wić, że wia ra jest z wo li. Na le ży jed nak wie dzieć, że gdzie in dziej Au gu -
styn zda je się za zna czać, iż wia ra jest z wo li, mia no wi cie o tym po wie dze niu
Apo sto ła:557 Ser cem wie rzy się ku spra wie dli wo ści, tak Su per Io an nem
mówiąc:558 „Dla te go Apo stoł nie mó wi wprost wie rzy się, lecz ser cem
wierzy się, po nie waż wszyst ko in ne czło wiek mo że nie chcąc, wie rzyć tylko
chcąc; wejść do ko ścio ła i przy stą pić do oł ta rza mo że nie chcąc, lecz nie
wie rzyć.” – Ta kże o Księ dze Ro dza ju, gdzie La ban i Ba tu el po wie dzie li:559
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550 Roz dział 117 (PL 40,287; CCL 46,112).
551 Roz dział 32: „Wy prze dza bo wiem... lecz nie wszyst kie. Któ rych zaś ona nie wy przedza,

w tych jest i ona. Bo jed no i dru gie” itd. (PL 40,248; CCL 46,67).
552 Ps 58,11.
553 Ps 22,6.
554 Zo bacz Mt 5,44: A mó dl cie się za prze śla du ją cych i po twa rza ją cych was.
555 Zo bacz Mt 7,7-8; Łk 11,9.
556 Rz 9,16.
y Po wa ga Au gu sty na, Su per Io an nem, znaj du je się w Glos sa na Rz 10,10 (PL 191,1476 B).
557 Rz 10,10.
558 Trak tat 26, n. 2 (PL 35,1607; CCL 36,260).
559 Rdz 24,57.



Za wo łaj my pan ny, a do wie my się jej wo li, wy ja śnia ją cy mó wi:560 „Po nie -
waż wia ra jest z wo li, a nie z ko niecz no ści.”

3.z Od po wiedź z wy ja śnie niem. Od po wia da jąc na to mó wi my, że to
nie tak ma być bra ne, by poj mo wa no, iż wia ra po cho dzi z wo li czło wie ka,
sko ro ona jest ści śle da rem Bo ga, jak mó wi Apo stoł,561 i od niej za czy na ją
się do bre za słu gi czło wie ka. „Przez nią bo wiem, jak mó wi Au gu styn o Psal -
mie 67,562 uspra wie dli wia ny jest nie zbo żny, to jest sta je się z nie zbo żne go
zbo żny, by po tem sa ma wia ra za czę ła dzia łać przez mi łość”, skąd po czy na -
ją się wszyst kie do bre za słu gi. – Lecz ra czej dla te go tak są na zwa ne, po nie -
waż nie ma [475] wia ry, jak tyl ko w tym, kto chce wie rzyć; je go do brą wo lę
wia ra wy prze dza nie cza so wo, lecz przy czy no wo i z na tu ry. Stąd Au gu styn
słusz nie wy żej mó wi,563 że „do bra wo la w tych da rach jest, któ rych nie wy -
prze dza i je wspie ra”: po nie waż wspie ra te, któ ry mi jest wy prze dza na, gdy
z ni mi się zga dza dla do bre go skut ku; a w nich jest, po nie waż nie jest przez
nie wy prze dzo na w cza sie.

4.a Coś jesz cze do da je, co za gad nie nie czy ni po wa żniej sze, mia -
nowi cie, że myśl o do bru po prze dza wia rę. Po nad to za gad nie nie to
bardziej za ostrza ją i po na gla ją sło wa Au gu sty na, któ ry mi po słu gu je się 
w księ dze De pra ede sti na tio ne sanc to rum,564 mó wiąc o tym po wie dze niu
Apo sto ła:565 Nie że by śmy spo sob ni by li coś po my śleć jak by sa mi ze sie bie.
Rze cze: „Niech za sta no wią się tu i sło wa te roz wa żą ci, któ rzy są dzą, że 
z nas jest po czą tek wia ry, a z Bo ga jest uzu peł nie nie wia ry. Po le ca jąc bo wiem
tę ła skę, któ ra nie jest da wa na we dług ja kichś za sług, lecz spra wia wszyst -
kie do bre za słu gi, rze cze: Nie że by śmy spo sob ni by li coś po my śleć,” mia -
no wi cie do bre go,566 „sa mi ze sie bie. Któż zaś nie wi dzi, że naj pierw jest
po my śleć niż uwie rzyć? Nikt bo wiem nie wie rzy w coś, je że li wcze śniej nie
po my śli, że na le ży uwie rzyć. (Co to zna czy uwie rzyć.) Je że li więc po my -
śleć do bro nie jest z nas, jak tu prze ka zu je Apo stoł, to i uwie rzyć; cho ciaż
i sa mo wie rzyć nie jest czymś in nym, niż my śleć ze zgo dą du cha.” – Tu zdaje
się oznaj miać, że do bra myśl wy prze dza wia rę, i tak do bra wo la wy prze dza
wia rę, a nie jest wy prze dza na; co wy da je się prze czyć po wy ższe mu.

5. Roz strzy gnię cie. Na to zaś od po wia da my, że cza sem myśl do bra czyli
wo la wy prze dza wia rę, lecz nie jest to ta do bra wo la lub myśl, któ rą do brze
się ży je. Tej bo wiem nie ma bez wia ry i mi ło ści. Bo jak mó wi Au gu styn 
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560 Glos sa in ter li ne aris, do te go uryw ka (u Mi ko ła ja z Li ry I,82r); z Am bro zja stra do 
2 Kor 1,23 (PL 17[1845]281 A; CSEL 81-II,204); zo bacz też Glos sa Mi strza do 2 Kor 1,23
(PL 192,17 A).

z Po wa ga do Ps 37, z tej sa mej Glos sa do Rz 4,5 (PL 191,1367 C).
561 Zo bacz Ef 2,8: Ła ską bo wiem zo sta li ście zba wie ni przez wia rę... bo jest to dar Bo ży.
562 Enar ra tio in Psal mum 67,32-33, n. 41 (PL 36,838; CCL 39,898).
563 Dys tynk cja 26, roz dział 4, n. 1 na po cząt ku.
a Z Glos sa do 2 Kor 3,5 (PL 192,23 B -C).
564 Roz dział 2, n. 5 (PL 44,962).
565 2 Kor 3,5.
566 Glos sa or di na ria do te go uryw ka (u Mi ko ła ja z Li ry, VI,64c).



Ad Ana sta sium,567 „Bez Du cha nie ma wol nej wo li czło wie ka, bo zwy cię -
żany jest żą dza mi”. Nie jest wol na do do bra, je że li nie zo sta nie uwol nio na;
a nie jest uwal nia na, jak tyl ko gdy mi łość Bo ża roz la na jest w ser cach na -
szych przez Du cha Świę te go.568 – Au gu styn, De bap ti smo pa rvu lo rum.569

Wo la nie jest wol na, „je że li nie uwol ni jej ła ska przez pra wo wia ry”570

to zna czy nie [476] jest wol na bez wia ry, któ ra dzia ła przez mi łość;571 a ta
wy star cza ją co i praw dzi wie jest do bra. „Nie jest bo wiem do bry owoc, który
nie po wsta je z ko rze nia mi ło ści; je że li zaś jest wia ra dzia ła ją ca przez miłość,
jest roz kosz do bra.”

Roz dział 5 (166).

O tej my śli o do bru, któ re wy prze dza wia rę, peł niej się mó wi. Ta
zaś myśl czy wo la, któ ra wia rę i mi łość oraz in ne uspra wie dli wie nia wy prze-
dza, nie wy star czy do zba wie nia, i nią nie ży je się do brze. Tą wo lą po żą dana
jest owa do bra wo la, któ ra jest wiel kim do brem, ta zaś nie; in na więc jest
ta wo la czy myśl, in na tam ta.

Roz dział 6 (167).

1.b Że umysł wy prze dza i myśl o do bru i do brą wo lę. A jak ta wy -
prze dza tam tą, tak tę wy prze dza umysł. Stąd Au gu styn roz ró żnia jąc to, o tym
uryw ku Psal mu:572 Pra gnę ła du sza mo ja po żą dać spra wie dli wo ści two -
ich, po wia da:573 „Rze cze: Pra gnę ła po żą dać, a nie: po żą da ła. Spo strze gamy
bo wiem nie kie dy ro zu mem jak po ży tecz ne są spra wie dli wo ści Bo że, lecz
cza sem skrę po wa ni sła bo ścią nie pra gnie my. Umysł więc le ci przo dem, po -
stę pu je za nim uspo so bie nie gnu śne al bo żad ne. Zna my do bro, ale nie roz -
ko szu je je go czy nie nie; a pra gnie my, by roz ko szo wa ło. Tak on nie gdyś
pra gnął po żą dać te go, co wi dział, że jest do bre, pra gnąc mieć roz kosz tych,
któ rych mógł wi dzieć isto tę. Uka zu je prze to ja ki mi jak by stop nia mi do nich
się do cho dzi: naj pierw bo wiem jest, że wi dzi się, jak są po ży tecz ne i rze -
tel ne; po tem pra gnie się ich po żą da nia; wresz cie z po stę pem ła ski roz ko -
szu je czy nie nie te go, cze go isto ta sa ma roz ko szo wa ła.”
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567 Epi sto la 145, nn. 2-3 (PL 33,593; CSEL 44,267n).
568 Zo bacz Rz 5,5.
569 Bez wzglę du na ru bry kę ra czej: De spi ri tu et lit te ra, roz dział 14, nn. 25-26 (PL

44,216n; CSEL 60,179n), gdzie i to, co na stę pu je, aż do koń ca te go nu me ru. Zo bacz ta kże:
De pec ca to rum me ri tis et de bap ti smo pa rvu lo rum, II, roz dzia ły 18-19 (PL 44,168nn; CSEL
60,100-105).

570 Rz 3,27.
571 Zo bacz: Ga 5,6.
b Z Glos sa Mi strza do Psal mu 118,20 (PL 191,1055 A -B).
572 Ps 118,20.
573 Enar ra tio in Psal mum 118,20, ka za nie 8, nn. 4-5 (PL 37,1522; CCL 40,1688n).



2. We dług słów Au gu sty na wy kła da po rzą dek łask. Zwróć uwa gę na
ten po rzą dek łask, któ ry wy raź nie uka zu je Au gu styn: jak mia no wi cie zro -
zu mie nie dóbr po prze dza ich po żą da nie, a sa mo po żą da nie roz kosz, któ ra
do ko nu je się przez wia rę i mi łość; [477] po siadł szy ją wo la jest praw dzi -
wie do bra, do brze się nią ży je i jest ona to wa rzysz ką wia ry, a nie po przed -
nicz ką.

Roz dział 7c (168).

1. Że ła skę uspra wie dli wie nia wie le dóbr w czło wie ku uprze dza:
nie któ re z ła ski i wol no ści wo li, nie któ re tyl ko z wol no ści wo li. Kto
roz wa ża po wy ższe 574 sło wa Au gu sty na zgod nie z tym roz ró żnie niem, nie
spo strze ga, że jest tam ja kaś sprzecz ność; na wet wie dząc, że ła skę uprze -
dza ją cą i dzia ła ją cą, któ rą wo la w czło wie ku jest przy go to wy wa na, po prze -
dza ją pew ne do bra z ła ski Bo ga i wol nej wo li, a nie któ re ta kże z sa mej
wol nej wo li, któ ry mi jed nak nie wy słu gu je się ży cia, ani ła ski, któ rą jest
uspra wie dli wia ny. – Au gu styn, De spi ri tu et lit te ra; Ad Si xtum: „Otrzy -
ma nia bo wiem tej ła ski,575 któ ra uzdra wia wo lę czło wie ka, aby uzdro wio -
na wy peł nia ła pra wo, nie wy prze dza ją żad ne za słu gi. Nią bo wiem
uspra wie dli wia ny jest nie zbo żny, to zna czy sta je się spra wie dli wy ten, który
przed tem był nie zbo żny; za słu gom zaś nie zbo żne go na le ży się ka ra, a nie
ła ska, a ona nie by ła by ła ską, gdy by nie by ła dar mo wa.” Dar mo zaś jest
dawa na, po nie waż ni cze go do bre go przed tem nie uczy ni li śmy, skąd by śmy
na to za słu ży li.

2. Że do bro dzie je się przez czło wie ka i tyl ko przez wol ną wo lę.
Nie prze czy my jed nak, że przed tą ła ską i po za tą ła ską czło wiek czy ni wiele
dóbr przez wol ną wo lę, jak prze ka zu je Au gu styn w Re spon sio nes con tra
Pe la gia nos,576 gdzie mó wi, że przez wol ną wo lę upra wia po la, bu du je domy
i ro bi wie le in nych dóbr bez współ dzia ła ją cej ła ski.

[478] Roz dział 8d (169).

1. Czy jedna i ta sama jest łaska, która nazywa się działająca i współ-
dzia ła ją ca. Tu na le ży roz wa żyć, po nie waż po wie dzia ne zo sta ło,577 że przez
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c Zo bacz J. Schupp, Die Gna den leh re, 88-91, 160; L. Ott, Unter su chun gen zur the olo -
gi schen Brie fli te ra tur, 322nn. – Nu mer 1: po wa ga Au gu sty na spo rzą dzo na z dwóch, któ re
czy ta się w Glos sa Lom bar da na Rz 3,24 (PL 191,1361 C).

574 Dys tynk cja 26, roz dział 4, n. 1.
575 Czę ścio wo z Epi sto la 194 (ad Si xtum), roz dział 3, n. 7 (PL 33,877; CSEL 57,182);

czę ścio wo z De spi ri tu et lit te ra, roz dział 9, n. 15 (PL 44,209; CSEL 60,167n).
576 Hy po gno sti con, III, roz dział 4, n. 5 (wśród dzieł Au gu sty na, PL 45,1623).
d Nie gdyś, w in nych na szych wy da niach, tu za czy na ła się Dys tynk cja XXVII. Zo bacz przy -

pis do ty tu łu te jże Dys tynk cji. – Po rów naj: J. Schupp, Die Gna den leh re, 206-215, we dług
któ re go (s. 207) Mistrz Hu gon ze Świę te go Wik to ra utrzy my wał to roz ró żnie nie, przed ło -
żo ne w nu me rze 2 (zo bacz: De sa cra men tis,I,6,17; PL 176,274 B). Przy pi sy wa ne jest ono



ła skę dzia ła ją cą i wy prze dza ją cą wo la ludz ka uwal nia na jest i przy go to wy -
wa na, by czło wiek chciał, a przez ła skę współ dzia ła ją cą i na stę pu ją cą wspo -
ma ga ny jest, by nie chciał na pró żno, czy jed na i ta sa ma jest ta ła ska, to
zna czy je den dar ła ski, da ny że by dzia łał i współ dzia łał, czy ró żne: je den
dzia ła ją cy a dru gi współ dzia ła ją cy.

2. Tu od po wia da, że jest jed na, lecz dla ró żnych skut ków, ró żne
otrzy mu je na zwy. Nie któ rym mą drze wy da je się, że jed na i ta sa ma jest
ła ska, ten sam dar, ta sa ma moc, któ ra dzia ła i współ dzia ła, lecz dla ró żnych
jej skut ków na zy wa się dzia ła ją ca i współ dzia ła ją ca. Dzia ła ją ca bo wiem na -
zy wa się 578 o ile „uwal nia i przy go to wu je wo lę czło wie ka, by chciał do bra”,
współ dzia ła ją ca o ile ją „wspie ra, by nie chcia ła na pró żno”, mia no wi cie 
by do bry czyn wy ko nać. Ta ła ska bo wiem nie jest opie sza ła „lecz za słu guje
na po więk sze nie, by po więk szo na za słu ży ła też na do ko na nie.”

Roz dział 9 (170).

Py ta się, czym ta ła ska jest i w ja ki spo sób za słu gu je na po więk -
sze nie. Je że li zaś py ta się, ja kim spo so bem ta ła ska uprze dza ją ca za słu guje
na po więk sze nie, sko ro nie ma żad nej za słu gi bez wol nej wo li, oraz czym
jest ta ła ska, czy mo cą, czy nie, a je że li mo cą, czy ak tem, czy nie, by to jasno
mo gła wy ka zać, trze ba po prze dzić, że trzy są ro dza je dóbr.

[479] Roz dział 10e (171).

Za nim roz strzy gnie po prze dza o trzech ro dza jach dóbr. Jed ne bo -
wiem są wiel kie, in ne ma łe, in ne śred nie, jak mó wi Au gu styn w pierw szej
księ dze Re trac ta tio nes:579 „Cno ty, po wia da, dzię ki któ rym do brze się ży je,
są wiel ki mi do bra mi; ga tun ki zaś ró żnych ciał, bez któ rych mo żna do brze
żyć, są ma ły mi do bra mi: wła dze zaś du cha, bez któ rych do brze żyć nie mo -
żna, są do bra mi śred ni mi.” – Rów nież:580 „Cnót nikt nie nad uży wa; in ny mi
zaś do bra mi, to jest śred ni mi i ma ły mi, ka żdy mo że się po słu żyć nie tyl ko
do brze, lecz ta kże źle. A dla te go cno ty nikt nie nad uży wa, po nie waż
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ta kże Mi strzo wi Gil ber to wi Por re tań skie mu w ko dek sie Pa ry skim, Ma za ri nich, ła ciń skim
758: „Za pa mię taj jed nak, że we dług Mi strza Gil ber ta in na jest ła ska dzia ła ją ca, in na współ -
dzia ła ją ca” (k. 78v); po rów naj: A. Land graf, Unter su chun gen zu den Eigen leh ren Gil berts
de la Porrée, w Ze it sch frift für ka tho li sche The olo gie 54(1930)192.

577 W Dys tynk cji 25, roz dzia le 9 oraz Dys tynk cji 26, roz dzia łach 2-4.
578 Z po wy ższych wy po wie dzi Au gu sty na, w roz dzia łach 1-2 tej Dys tynk cji 26.
e Roz dzia ły 10-11. Te sa me po wa gi są czę ścio wo w Sum ma sen ten tia rum, III,9 (PL

171,1132 A -B; 176,104 A -B); lecz pod jej na tchnie niem Mistrz ucie ka się do ory gi na łu.
579 Roz dział 9, n. 4 (PL 32,597; CSEL 36,42). Jak wska zu je ru bry ka mar gi nal na w lepszych

ko dek sach, „To sa mo mó wi w dru giej księ dze De li be ro ar bi trio”, roz dział 19, n. 50 (PL 32,
1268; CSEL 74,85).

580 Au gu styn ta mże (w obu dzie łach).



dziełem cno ty jest do bre uży wa nie te go, czym mo że my rów nież źle się
posłu żyć; nikt zaś do brze uży wa jąc, nie uży wa źle. Do broć zaś Bo ga spra -
wi ła to, że ist nie ją nie tyl ko wiel kie, lecz ta kże śred nie i ma łe do bra.

Roz dział 11 (172).

1. W ja kich do brach jest wol na wo la. Py ta się zaś, w któ rych do brach
za war ta jest wol na wo la. – O tym Au gu styn w pierw szej księ dze Re trac ta -
tio nes tak mó wi:581 „Wol na wo la znaj du je się mia no wi cie w do brach śred -
nich, po nie waż i źle mo że my się nią po słu żyć; lecz jed nak jest ta ka, by śmy
bez niej do brze żyć nie mo gli. Do bry zaś jej uży tek jest już cno tą, któ ra
znaj du je się w do brach wiel kich, któ ry mi nikt źle po słu żyć się nie mo że. 
A po nie waż do bra i wiel kie i śred nie i ma łe są z Bo ga, wy ni ka stąd, że 
z Boga jest też dobry użytek wolnej woli, który jest cnotą i zalicza się do
dóbr wielkich.

2. Po wy ższe po wa gi ka że roz wa żyć i ze sta wić, by mo żna roz strzy -
gnąć o co py ta no. Zważ pil nie co zo sta ło po wie dzia ne i ze staw w jed no:
tak bo wiem otwo rzy się to, o co wy żej py ta no.582 Po wie dział za iste,583 że
dziełem cno ty [480] jest do bry uży tek tych dóbr, któ rych rów nież nie do -
brze użyć mo że my, to jest śred nich, w któ rych umie ścił wol ną wo lę, któ rej
do bre użycie po wie dział, że jest cno tą. Co je śli jest, nie jest prze to dzie łem
cno ty, co po wie dział wy żej, po nie waż czymś in nym jest cno ta, czymś innym
jej dzie ło.

DYS TYNK CJA XXVIIf

Roz dział 1 (173).

1. O cno cie: czym jest i czym jej akt. Tu na le ży roz pa trzyć, czym jest
cno ta i czym jej czyn al bo dzie ło. „Cno tą jest, jak mó wi Au gu styn,584 do bra
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581 Roz dział 9, n. 6 (PL 32,598; CSEL 36,46).
582 W Dys tynk cji 26, roz dzia le 9.
583 Nie co wy żej, Dys tynk cja 26, roz dział 10.
f „Ta dys tynk cja (jak mó wi Wil helm z Vau ro uil lon) ma trzy po cząt ki we dług ró żnych

po glą dów”, mia no wi cie Alek san dra Ha leń skie go i więk szo ści scho la sty ków (tu), Świę te go
Bo na wen tu ry (wy żej, z roz dzia łem 8), Świę te go To ma sza (wy żej, z roz dzia łem 9). Zo bacz 
I. Bra dy, The Di stinc tions of Lom bard’s Bo ok of Sen ten ces and Ale xan der of Ha les, w Fran -
cisc. Stu dies 25(1965)104-106. – Nu mer 1. Zo bacz: O. Lot tin, Les pre mières défi ni tions et
clas si fi ca tions des ver tus au moy en âge, w Psy cho lo gie et mo ra le, III,100-102; któ ry wy ja -
śnia: „W rze czy wi sto ści okre śle nie jest ra czej dzie łem Lom bar da, któ ry po łą czył tekst Au gu -
sty na i ideę au gu styń ską. Ideą tą jest dar mo wość ła ski” (101, n. 2). – Nu mer 2: Z Glos sa do
Ps 118,121 (PL 191,1105 A). – Nu mer 3: Zo bacz Glos sa Mi strza do Ef 2,8 (PL 192,182 C).

584 Okre śle nie czę ścio wo opar te jest na sło wach Au gu sty na już wy po wie dzia nych w 10
roz dzia le po przed niej Dys tynk cji 26, oraz na in nych, przy to czo nych ni żej w nu me rach 2-3.



ja kość du cha, któ rą do brze się ży je i któ rej nikt nie nad uży wa, któ rą sam
Bóg w czło wie ku dzia ła.”

2. Da je przy kład o spra wie dli wo ści, któ ry na le ży ta kże ro zu mieć
o in nych. A prze to jest dzie łem Bo ga tyl ko, jak o cno cie spra wie dli wo ści
uczy Au gu styn, na ten ury wek Psal mu:585 Czy ni łem sąd i spra wie dli wość,
tak mó wiąc:586 „Spra wie dli wość jest wiel ką cno tą du cha, któ rą w czło wie -
ku dzia ła tyl ko Bóg. Dla te go gdy Pro rok mó wi w oso bie Ko ścio ła: czy ni -
łem spra wie dli wość, nie chciał by ro zu mia no sa mą cno tę, któ rej czło wiek
nie dzia ła, lecz jej czyn.” Oto otwar cie tu wy ka zu je, że spra wie dli wość 
w czło wie ku nie jest dzie łem czło wie ka, lecz Bo ga. Co i o in nych cno tach
tak sa mo poj mo wać na le ży.

3. To sa mo mó wi o wie rze, że nie jest z czło wie ka, lecz tyl ko z Boga.
Bo Apo stoł,587 pi sząc o ła sce wia ry do Efe zjan, po dob nie twier dzi, że wia ra
nie jest z czło wie ka, lecz tyl ko z Bo ga, mó wiąc: Ła ską bo wiem zo sta li ście
zba wie ni [481] przez wia rę, i to nie z was, bo jest to dar Bo ży. Co przez
Świę tych tak jest wy kła da ne:588 „To, czy li wia ra, nie jest z was, mo cą wa szej
na tu ry, po nie waż Da rem Bo ga ści śle jest”. Oto  i tu wy raź nie prze ka za ne
jest, że wia ra nie jest z wol no ści wo li, czy li z osą du wo li. – Zga dza się to 
z po wy ższym. Gdzie po wie dzia ne jest,589 że ła ska wy prze dza ją ca lub dzia -
ła ją ca jest mo cą, któ ra uwal nia i uzdra wia wo lę czło wie ka. Stąd Au gu styn
w księ dze De spi ri tu et lit te ra po wia da:590 „Uspra wie dli wie ni je ste śmy nie
przez wol ną wo lę, lecz przez ła skę Chry stu sa: nie że do ko nu je się bez
naszej wo li, lecz wo la na sza oka zu je się sła ba przez pra wo, aby ła ska uzdro -
wi ła wo lę, a zdro wa wo la wy peł ni ła pra wo.”

Roz dział 2g (174).

1. O ła sce, któ ra uwal nia wo lę, któ ra je że li jest cno tą, cno ta nie
jest z wol nej wo li i tak nie jest po ru sze niem du cha. Je że li więc ła ska,
któ ra uzdra wia i uwal nia wo lę czło wie ka jest cno tą, al bo jed ną, al bo wie -
lo ma, po nie waż ta ła ska nie jest z wol nej wo li, lecz ra czej ją uzdra wia i przy -
go to wu je, by by ła do bra, wy ni ka stąd, że cno ta nie jest z wol nej wo li i tak
nie jest po ru sze niem lub na sta wie niem du cha, po nie waż wszel kie po ru -
sze nie al bo na sta wie nie du cha jest z wol nej wo li: lecz do bre z ła ski i wolnej
wo li, złe zaś tyl ko z wol nej wo li. – Jak bo wiem mó wi Au gu styn w pierw szej
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585 Ps 118,121.
586 Enar ra tio in Psal mum 118, ka za nie 26, n. 1 (PL 37,1577; CCL 40,1753).
587 Ef 2,8.
588 Glos sa in ter li ne aris do te go uryw ka (u Mi ko ła ja z Li ry, VI,91r).
589 W Dys tynk cji 26, roz dzia le 8.
590 Roz dział 9, n. 15 (PL 44,209; CSEL 60,167n).
g Nu mer 1, zo bacz: J. Schupp, Die Gna den leh re, 208. – Nu mer 3. O tym po rów na niu

zo bacz: J. Schupp, ta mże, 110, przy pis 22 oraz A. M. Land graf, Die Er ken nt nis der hel fenden
Gna de, w Do gmen ge schich te, I -1,119.



księ dze Re trac ta tio nes,591 „czło wiek mógł upaść sam przez się i z wol nej
wo li, ale nie mógł też po wstać.” Ten sam w księ dze De du abus ani ma -
bus:592 „Je że li du sze są po zba wio ne wol ne go po ru sze nia du cha do dzia ła -
nia i nie dzia ła nia, je że li na stęp nie nie jest im da na żad na moc po wstrzy-
ma nia się od swe go dzia ła nia, nie mo że my utrzy my wać ich grze chu.” – Tu
otwar cie oka za ne jest, że po ru sze nie du cha, czy to do do bra, czy to do zła,
jest z wol nej wo li; je że li zaś jest cho ciaż czę ścio wo z wol nej wo li, już nie
sam Bóg bez czło wie ka to czy ni.

[482] 2. Tu otwie ra, do cze go po wy ższe zdą ża, mia no wi cie by było
wia do mo, czy cno ta jest po ru sze niem du cha, czy nie. Dla te go nie któ -
rzy mą drze prze ka zu ją,593 że cno ta jest do brą ja ko ścią czy li for mą du cha,
któ ra du szę for mu je; i ona nie jest po ru sze niem lub na sta wie niem du cha,
lecz nią wspie ra na jest wol na wo la, by po ru sza ła się i wzno si ła do do bra; i tak
z cno ty oraz wol nej wo li ro dzi się do bre po ru sze nie lub na sta wie nie ducha,
a stąd na ze wnątrz wy cho dzi czyn do bry. 

3. Wy ka zu je przez po do bień stwo i tu za cho dzi po rów na nie mię -
dzy troj giem i troj giem. Jak zie mia zwi lża na jest desz czem, by zie le ni ła
się i wy da wa ła owoc;594 ani deszcz nie jest zie mią, ani zie lem, ani owo cem;
ani zie mia zie lem, al bo owo cem; ani zie le owo cem; (Za sto so wa nie po -
rów na nia): tak dar mo wo w zie mię du cha na sze go, to jest w osąd wo li,
wle wa ny jest deszcz bło go sła wień stwa Bo że go, to zna czy na tchnio na jest
ła ska – co czy ni sam Bóg, a nie czło wiek z nim – nią zwi lża na jest wo la czło -
wie ka, by zie le ni ła się i owo co wa ła, to zna czy jest uzdra wia na i przy go to -
wy wa na, by chcia ła do bra, zgod nie z czym zwa na jest dzia ła ją ca; oraz
wspie ra na, by do bro czy ni ła, zgod nie z czym zwa na jest współ dzia ła ją ca. 
I ta ła ska słusz nie zwa na jest „cno tą”,595 po nie waż cho rą wo lę ludz ką uzdrawia
i wspie ra.

Roz dział 3h (175).

1. W ja kim zna cze niu mó wi się, że do bre za słu gi po czy na ją się 
z ła ski i o któ rej ła sce to się ro zu mie. Sko ro więc mó wi się, że do bre
za słu gi są i po czy na ją się z ła ski,596 al bo ro zu mie się ła skę dar mo da ją cą, 
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591 Roz dział 9 n. 6 (PL 32 ,598; CSEL 36,46), gdzie po now nie przy to czo ne jest to, co po -
wie dzia ne zo sta ło w De li be ro ar bi trio, II, roz dział 20, n. 54 (PL 32,1270; CSEL 74,88).
Zobacz ta kże: De do no per se ve ran tiae, roz dział 11, n. 27 (PL 45,1009).

592 Roz dział 12, n. 17 (PL 42,107; CSEL 25,73n), po przez Re trac ta tio nes, I, roz dział 15,
n. 6 (PL 32,610; CSEL 36,77n).

593 Mistrz ma tu być mo że na my śli na ukę Ber nar da, De gra tia et li be ro ar bi trio, rozdział
14, nn. 46-47 (PL 182,1026n; wy da nie Rzym skie, III,199n).

594 Zobacz Pseudo-Chryzostom, Opus imperfectum in Matthaeum, homilia 20 (PG 56,744).
595 Vir tus = moc, al bo cno ta.
h Zo bacz: Lom bard, Glos sa do Rz 4,5 i 12,3 oraz do 1 Kor 15,10 (PL 191,1367 C -D,

1498 C, 1676 A -C); i J. Schupp, Die Gna den leh re. III, n. 26, oraz 255-266.
596 Zo bacz wy żej Dys tynk cja 26, roz dział 4, n. 3.



to jest Bo ga; al bo ra czej ła skę dar mo da ną, któ ra uprze dza wo lę czło wie -
ka: nie by ło by bo wiem wiel kie, gdy by mó wi ło się, że to jest od Bo ga, od
któ re go jest wszyst ko. Lecz ra czej poj mu je się je go dar mo da ną ła skę, z któ -
rej po czy na ją się do bre za słu gi.

2. Jak ma być ro zu mia ne: „bo poj mu je się, że są z sa mej ła ski”.
Cho ciaż mó wi się, że są z sa mej ła ski, nie wy klu czo na jest wol na wo la, po -
nie waż nie ma żad nej za słu gi w czło wie ku, któ ra nie by ła by z wol nej wo li.
Lecz [483] przy czy nę głów ną w za słu gi wa niu do bra przy zna je się ła sce, po -
nie waż głów ną przy czy ną do brych za sług jest sa ma ła ska, któ ra po bu dza
wol ną wo lę oraz uzdra wia i wspie ra wo lę czło wie ka, by by ła do bra.

Roz dział 4 (176).

1.i Że do bra wo la głów nie jest ła ski a ta kże jest ła ską, jak i ka żda
do bra za słu ga. Ona sa ma ta kże jest da rem Bo ga i za słu gą czło wie ka, 
a nawet ła ski, po nie waż głów nie jest z ła ski i jest ła ską. Stąd Au gu styn, Ad
Si xtum pres by te rum:597 „Co jest za słu gą czło wie ka przed ła ską, sko ro wszel -
ką na szą do brą za słu gę tyl ko ła ska w nas czy ni?”

2. Jak przez do brą za słu gę po wsta je do bro w czło wie ku oraz czę -
ścio wo uka zu je, co jest pierw szą do brą za słu gą. Z ła ski bo wiem, jak zo -
sta ło po wie dzia ne,598 któ ra uprze dza i uzdra wia osąd ludz ki oraz z te go
osą du po wsta je w du szy do bre na sta wie nie, czy li do bre po ru sze nie du cha;
i to jest pierw szą do brą za słu gą czło wie ka. Jak na przy kład z cno ty wia ry 
i osą du czło wie ka ro dzi się w du chu pew ne po ru sze nie do bre i god ne
nagro dy, mia no wi cie sa mo wie rze nie; tak z mi ło ści i wol nej wo li ja kieś
inne, bar dzo do bre po ru sze nie po cho dzi, mia no wi cie ko cha nie. Tak na le -
ży ro zu mieć o in nych cno tach. A te do bre po ru sze nia lub na sta wie nia są
za słu ga mi i da ra mi Bo ga, któ ry mi za słu gu je my i ich po więk sze nie i wszyst -
ko in ne, co w na stęp stwie tu i w przy szło ści jest nam od pła ca ne.

Roz dział 5k (177).

Z ja kiej ra cji mó wi się, że wia ra za słu gu je uspra wie dli wie nie i inne.
Gdy więc mó wi się, że wia ra za słu gu je uspra wie dli wie nie 599 i ży cie wiecz -
ne, poj mu je się ja ko po wie dzia ne z tej ra cji, że za słu gu je się to przez czyn
wia ry. Po dob nie poj mu je się o mi ło ści i o spra wie dli wo ści i o in nych. Je żeli
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i Po wa ga Au gu sty na z Glos sa do Rz 6,23 (PL 191,1412 C); zo bacz ta kże do Ef 2,8-9 (PL
192,182 C -D).

597 Epi sto la 194, roz dział 5, n. 19 (PL 33,880; CSEL 57,190).
598 Dys tynk cja 27, roz dział 2, nn. 1-2.
k Zo bacz Glos sa do Rz 12,3 (PL 191,1498 B -C). – Roz dział 6 n. 1. Po wa ga Au gu sty na

za czerp nię ta z Glos sa do Rz 6,23 (PL 191,1412 C); zo bacz ta kże: do Ef 1,4 (PL 192,171 C).
599 Jak wy żej, Dys tynk cja 26, roz dział 2, n. 3 oraz roz dział 3 n. 1.



bo wiem wia ra, sa ma cno ta uprze dza ją ca, na zwa - [484] na by ła by czy nem
du cha, któ ry jest za słu gą, już ona mia ła by po cho dze nie z wol nej wo li; po -
nie waż te go nie ma, tak mó wi się, że jest za słu gą, po nie waż jej czyn jest za -
słu gą: je że li jed nak jest mi łość, bez któ rej ani wia ra ani na dzie ja nie jest
za słu gą ży cia. Stąd na praw dę wi dać, że mi łość jest Du chem Świę tym;600 ona
for mu je i uświę ca ja ko ści du szy, by ni mi du sza zo sta ła ufor mo wa na i uświę -
co na; bez niej ja kość du szy nie na zy wa się cno tą, po nie waż nie mo że uzdro -
wić du szy.

Roz dział 6 (178).

1. O da rach cnót i o ła sce, któ ra nie jest, ale czy ni za słu gę. Z darów
więc cnót je ste śmy do brzy i ży je my spra wie dli wie; i z ła ski, któ ra nie jest,
ale czy ni za słu gę, jed nak nie bez wol nej wo li, po cho dzą na sze za sługi, mia -
no wi cie do bre na sta wie nia i ich po stę py oraz do bre czy ny, któ re Bóg w nas
wy na gra dza. – I one są da ra mi Bo ga. Stąd Au gu styn, Ad Si xtum presby te -
rum:601 „Gdy wień czy na sze za słu gi, ni cze go in ne go nie wień czy, jak swoje
da ry. Stąd ży cie wiecz ne, któ re na koń cu przez Bo ga da wa ne jest uprzednim
za słu gom, po nie waż i te za słu gi, któ rym jest da wa ne, nie są od nas, lecz uczy-
nio ne są w nas przez ła skę, słusz nie i sa mo ży cie zwie się ła ską, po nie waż
dar mo jest da ne. I nie dla te go dar mo, że nie za słu gom jest da ne, lecz po -
nie waż przez ła skę da ne są i sa me za słu gi, któ rym jest da wa ne.”

2. Za koń cze nie gdzie coś in ne go do da je. Z po wy ższe go już po niekąd
mo że nam być wia do me, jak ła ska uprze dza ją ca za słu gu je na wzrost itd. i czym
ona jest, czy cno tą, czy czymś in nym, a je że li cno tą, czy czy nem, al bo nie.602

Wy ka za no bo wiem wy żej,603 ze stro ny pew nych au to rów, że jest ona cnotą,
a cno ta nie jest czy nem, lecz je go przy czy ną, jed nak nie bez wol nej wo li.

3. Wy kła da jak na le ży poj mo wać to: „do bry uży tek wol nej wo li jest
cno tą. Stąd co wy żej po wie dział Au gu styn,604 że do bry uży tek wol nej wo li
jest cno tą, tak mo żna po jąć: czy li czy nem cno ty. Ina czej zda wał by się so bie
prze czyć po nie waż ta kże dzie ło cno ty wy żej [485] po wie dział, że jest dobrym
użyt kiem tych, któ ry mi mo że my nie do brze się po słu żyć, w któ rych umieścił
wol ną wo lę.605 Je że li zaś do bry uży tek wol nej wo li jest czy nem cno ty, już
nie jest cno tą. Sko ro więc do bry jej uży tek na zwał cno tą, na zwą cno ty użytek
jej ozna czył.
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600 Jak oka za ne zo sta ło wy żej: Księ ga pierw sza, Dys tynk cja 17.
601 Epi sto la 194, roz dział 5, n. 10 (PL 33,880n; CSEL 57,190n). Zo bacz ta kże: De cor rep -

tio ne et gra tia, roz dział 13, n. 41 (PL 44,942); In Io an nem, trak tat 3, nn. 9-10 (PL 35,1400n;
CCL 36,24n).

602 O to wszyst ko py ta no się wy żej w Dys tynk cji 26, roz dzia le 9.
603 Dys tynk cja 27, roz dział 2, n. 2.
604 Dys tynk cja 26, roz dział 11, n. 1.
605 Dys tynk cja 26, roz dział 11, n. 1.



Roz dział 7 (179).

1. Że ten sam jest uży tek cno ty i wol nej wo li, lecz głów nie cno ty.
Ten sam bo wiem do bry uży tek jest z cno ty i z wol nej wo li, lecz głów nie 
z cno ty; i ten do bry uży tek na le ży za li czyć do wiel kich dóbr.606

2.l Że ła ska uprze dza ją ca, któ rą poj mu je się ja ko cno tę, nie jest
użyt kiem wol nej wo li, lecz z niej jest do bry uży tek wol nej wo li i wszel -
ka do bra za słu ga. Ta zaś ła ska uprze dza ją ca, któ ra jest i cno tą, nie jest
użyt kiem wol nej wo li, lecz ra czej z niej jest do bry uży tek wol nej wo li. Mamy
ją od Bo ga, nie od sie bie. Uży tek zaś do bry osą du jest i z Bo ga i z nas; i dla -
te go jest do brą za słu gą.  Tam bo wiem sam Bóg dzia ła, tu Bóg i czło wiek. –
Ta za słu ga po cho dzi z owej naj czyst szej ła ski. Co za zna czył Apo stoł mówiąc:607

Z ła ski Bo żej je stem tym, czym je stem, a ła ska, któ rą mi dał, pró żną nie
by ła. – Au gu styn, De gra tia et li be ro ar bi trio. O tym uryw ku Au gu styn
tak mó wi:608 „Słusz nie zwie ła ską. Naj pierw bo wiem Bóg da je z sa mej ła ski
i tyl ko ła skę, po nie waż po prze dza ją tyl ko złe za słu gi; lecz po tem, przez ła skę,
za czy na ją się do bre za słu gi. A że by uka zać ta kże wol ną wo lę, do dał: A łaska,
któ rą mi dał, pró żną nie by ła.” – Te nże sam:609 „A że by nie my śla no, że
sa ma wo la, mia no wi cie bez ła ski, mo że coś do bre go, do da je: Wsza kże nie
ja sam, mia no wi cie bez ła ski, lecz ła ska Bo ża ze mną, to jest z wol ną wolą.
Za iste, gdy ła ska zo sta nie da na, za czy na ją ist nieć na sze do bre za słu gi:
jednak przez nią, po nie waż je śli jej za brak nie, czło wiek upa da.”

[486] Roz dział 8 (180).

1. Uka zu je się tu po gląd in nych, któ rzy mó wią, że cno ty są do bry -
mi użyt ka mi wol nej wo li, to jest czy na mi du cha. In ni zaś mó wią,610 że
cno ty są to użyt ki przy ro dzo nych władz, jed nak nie wszyst kie, lecz tyl ko
we wnętrz ne, któ re są w du chu; ze wnętrz ne zaś, któ re wy ko nu je cia ło, nie
mó wi się, że są cno ta mi, lecz dzieła mi cnót.

2. Jak po wy ższe sło wa Au gu sty na zga dza ją się z tym po glą dem. I dla-
te go co Au gu styn mó wi:611 „dzie łem cno ty jest do bre uży wa nie przy ro dzonych
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606 Ta mże.
l Po wa ga Au gu sty na zło żo na, że tak po wiem, z Glos sa Mi strza do 1 Kor 15,10 (PL

191,1676 A -C). Sło wa bo wiem wpro wa dza ją ce („Słusz nie...do bre za słu gi”) opar te są ra czej
w czę ści na Glos sa or di na ria do te go uryw ka: „Naj pierw sa ma ła ska, po nie waż nie po prze -
dza ją, jak tyl ko złe za słu gi. Lecz po tem przez ła skę za czy na ją się za słu gi” (u Mi ko ła ja z Li ry,
VI,58v). Od bi ja ją zaś sło wa Au gu sty na z koń ca te go roz dzia łu.

607 1 Kor 15,10.
608 Roz dział 5, n. 12 (PL 44,888n).
609 Ta mże, roz dział 5, n. 2 (889).   
610 We dług J. Schup pa, Die Gna den leh re des Pe trus Lom bar dus, 210, cho dzi o szko łę

GIl ber ta de la Porrée. Do nie go mo żna do dać szko łę Abe lar da; po rów naj: Sen ten tiae Her -
man ni, roz dział 32 (PL 178.1749 D – 1750 B).

611 Wy żej, Dys tynk cja 26, roz dział 10.



władz”, poj mu ją o użyt ku ze wnętrz nym; co zaś po wia da:612 „do bry uży tek
wol nej wo li jest cno tą i za li cza się do dóbr wiel kich”, poj mu ją o użyt ku we -
wnętrz nym. I twier dzą, że cno ty ni czym in nym nie są, niż do bry mi na sta -
wie nia mi, al bo po ru sze nia mi du cha, któ re Bóg czy ni w czło wie ku, a nie
czło wiek, po nie waż choć są one po ru sze nia mi wol nej wo li, jed nak nie mogą
ist nieć, je że li Bóg jej nie uwol ni i nie wes prze swą ła ską dzia ła ją cą i współ -
dzia ła ją cą: któ rą przyj mu ją ja ko dar mo wą wo lę Bo ga, po nie waż Bóg jest
tym, któ ry spra wu je w nas chce nie i wy ko na nie do bra.613

3. Ja ki mi po wa ga mi umac nia ją to, co mó wią. Że zaś cno ty są po rusze-
nia mi du cha pod bu do wu ją świa dec twa mi świę tych. Mó wi bo wiem Au gu -
styn, Su per Io an nem:614 „Co to jest wia ra? Wie rzyć, cze go nie wi dzisz”;
wie rzyć zaś jest po ru sze niem du cha. – Ten sam w trze ciej księ dze De doctrina
chri stia na:615 „Mi ło ścią zaś na zy wam po ru sze nie du cha”. Je że li zaś mi łość
i wia ra są po ru sze nia mi du cha, prze to cno ty są po ru sze nia mi ducha.

4. Jak in ni od po wia da ją im, okre śla jąc po wy ższe. In ni mó wią od po -
wia da jąc im, że po wy ższe sło wa Au gu sty na tak na le ży poj mo wać: „Wia rą
jest wie rzyć, cze go nie wi dzisz”, to zna czy wia ra jest cno tą, któ rą wie rzy się,
cze go się nie wi dzi. Rów nież: „mi łość jest po ru sze niem du cha”, to zna czy
ła ską, któ rą duch po ru sza ny jest do mi ło wa nia.

[487] 5.m Okre śle nie umac nia ją po wa ga mi. – Au gu styn. A że to i temu
po dob ne tak na le ży poj mo wać, przy pusz cza się z te go, co Au gu styn mó wi
gdzie in dziej. Al bo wiem w pierw szej księ dze Qu aestio nes Evan ge lii rze -
cze:616 „Wia ra jest, któ rą wie rzy się w to, cze go się nie wi dzi, ta ści śle zwie
się wia ra.” – Rów nież w XIII księ dze De Tri ni ta te:617 „Czymś in nym jest to,
co się wie rzy, in nym jest wia ra, któ rą się wie rzy”.

6. Do wo dząc z tych słów tak po stę pu ją: Czym in nym jest wie rzyć, in nym
to,  czym się wie rzy; po wie dzia no zaś, że wia ra jest tym, czym się wie rzy;
tak więc wie rzyć nie jest wia rą, po nie waż wie rzyć nie jest tym, czym się
wierzy. – Do da ją też: Cno ta jest dzie łem wy łącz nie Bo ga, on sam dzia ła ją
w nas; ona więc nie jest użyt kiem lub czy nem wol nej wo li. Lecz wie rzyć
jest czy nem wol nej wo li; więc nie jest cno tą.

7. Osąd tych po glą dów po zo sta wia czy tel ni ko wi. Na po wy ższych i in-
nych uza sad nie niach opie ra się jed na i dru ga stro na. Ich zaś osąd po zo sta -
wiam ba da niu pil ne go czy tel ni ka, prze cho dząc do cze go in ne go.
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612 Ta mże, roz dział 11.
613 Flp 2,13: Bóg jest tym, któ ry spra wu je w was i chce nie i wy ko na nie.
614 Trak tat 40, n. 9 (PL 35,1690; CCL 36,355); zo bacz ni żej, Księ ga trze cia, Dys tynk cja 23,

roz dział 7, n. 3.
615 Roz dział 10, n. 16 (PL 34,72; CSEL 80,89; CCL 32,87); zo bacz wy żej, Księ ga pierwsza,

Dys tynk cja 17, roz dział 6 n. 6.
m Pierw sza po wa ga jest już w Glos sa do Rz 1,17 (PL 191,1323 D, gdzie ru bry ka umiesz -

czo na jest nie na swo im miej scu), dru ga w Glos sa do Ef 4,5 (PL 192,197 C -D) oraz ni żej,
Księ ga trze cia, Dys tynk cja 23, roz dział 3, n. 1.

616 Ra czej Księ ga II, za gad nie nie 39, do Łk 17,5: Przy mnóż nam wia ry (PL 35,1352).
617 Roz dział 2, n. 5 (PL 42,1016n; CCL 50A,386).



DYS TYNK CJA XXVIIIn

Roz dział 1 (181).

1. Po wta rza po wy ższe i in ne do da je, przed kła da jąc wska za nie o łasce
i wol nej wo li prze ciw Pe la gia nom. To zaś nie wzru sze nie i nie zwłocznie
utrzy muj my, że wol na wo la bez ła ski uprze dza ją cej i wspie ra ją cej nie wy star -
czy do osią gnię cia spra wie dli wo ści i zba wie nia, ani uprzed ni mi za słu ga mi
ła ski Bo żej nie przy zy wa, jak prze ka za ło błęd no wier stwo pe la giań skie. Bo jak
mó wi Au gu styn w pierw szej księ dze Re trac ta tio nes,618 „no wi błęd no wiercy
Pe la gia nie tak gło szą wol ność wo li, że ła sce Bo żej nie zo sta wia ją miej sca:
któ ra, twier dzą, że jest da wa na zgod nie z na szy mi za słu ga mi.”

[488] 2. Ja kie jest błęd no wier stwo Pe la gian o ła sce i wol nej wo li.
– Au gu styn w księ dze De ha ere si bus:619 „Błęd no wier stwo Pe la gian, naj -
świe ższe ze wszyst kich, od mni cha Pe la giu sza po cho dzi. Są oni tak bar dzo
nie przy jaź ni wo bec ła ski Bo żej, któ rą zo sta li śmy prze zna cze ni i któ rą zasłu -
ży li śmy z mo cy ciem no ści być wy rwa ni,620 iż wie rzą, że bez niej czło wiek
mo że speł nić wszyst kie przy ka za nia Bo że. Po tem Pe la giusz upo mnia ny
przez bra ci, że nic nie przy pi su je po mo cy ła ski Bo ga ku speł nia niu je go
przy ka zań, nie przed kła dał jej nad wol ną wo lę, lecz nie wier ną prze bie -
głością pod da wał, mó wiąc, że po to ona da wa na jest lu dziom, by to, co
mają na ka za ne czy nić przez wol ną wo lę, ła twiej mo gli speł nić przez ła skę.
Mówiąc zaś: „ła twiej mo gli”, chciał by wie rzo no, że je śli na wet trud niej, to
jed nak lu dzie mo gą bez ła ski speł nić przy ka za nia Bo że. Ta zaś ła ska Bo ga,
bez której ni cze go do bre go nie mo że my uczy nić, mó wią, że jest tyl ko w wol -
nej wo li, któ rą bez żad nych uprzed nich za sług otrzy ma ła od nie go na sza
na tu ra; on tyl ko do te go wspo ma ga przez swo je pra wo i na ukę, by śmy na -
uczy li się, co po win ni śmy czy nić i w co ufać; nie zaś po to, by śmy przez dar
Du cha Świę te go czy ni li to, cze go na uczy li śmy się, że czy nić trze ba. I wy zna -
ją, że przez to da wa na jest nam przez Bo ga wie dza, któ ra wy pę dza nie wiedzę.
Prze czą zaś, by by ła da wa na przez Bo ga mi łość, któ rą zbo żnie się ży je. By mia-
no wi cie da rem Bo ga by ła wie dza, któ ra bez mi ło ści na dy ma, a nie by ła darem
Bo ga sa ma mi łość, któ ra bu du je,621 by wie dza nie na dy mała. Bu rzą ta kże
mo dli twy, któ re czy ni Ko ściół, czy to za nie wier nych i sprze ciwia ją cych się
na uce Bo ga, aby na wró ci li się do Bo ga; czy to za wier nych, by ro sła w nich
wia ra i wy trwa li w niej. Sprze cza ją się bo wiem, że lu dzie nie od nie go to otrzy-
mu ją, lecz ma ją od sie bie sa mych: mó wiąc, że ła ska Bo ża, któ rą uwal nia ni
je ste śmy od nie go dzi wo ści, da wa na jest we dług na szych za sług. Twier dzą też,
że nie mow lę ta ro dzą się bez żad nych pęt grze chu pier wo rod ne go.
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n Zo bacz J. Schupp, Die Gna den leh re, 95-105.
618 Roz dział 9, n. 3 (PL 32,595; CSEL 36,38).
619 Nu mer 88 (PL 42,47n; CCL 46,340n).
620 Zo bacz Kol 1,13.
621 Zo bacz: 1 Kor 8,1.



Roz dział 2o (182).

1. Tu przed kła da to, czym umac nia ją swój błąd, uży wa jąc słów
Augu sty na prze ciw ko nie mu. Co zaś mó wią, że czło wiek bez ła ski przez
wolną wo lę wy peł nia wszyst kie przy ka za nia, te go ro dza ju wnio sko wa niami
umacnia ją.

[489] 2. Świa dec two Au gu sty na, któ re Pe la giusz przy ta cza dla sie -
bie. Je że li, mó wią, czło wiek nie mo że czy nić te go, co jest przy ka za ne, nie
na le ży mu te go po czy ty wać ku śmier ci, tak jak ty, Au gu sty nie, w księ dze De
li be ro ar bi trio twier dzisz:622 „Któż, mó wisz, grze szy w tym, cze go w ża den
spo sób nie mo żna się ustrzec? Grze szy się zaś, a więc ustrzec się mo żna.”
– Od wo ła nie Au gu sty na. Tym świa dec twem Au gu sty na po słu żył się Pe la -
giusz roz pra wia jąc prze ciw ko nie mu, a na wet prze ciw ko ła sce, jak Au gu -
styn w księ dze Re trac ta tio nes, to i in ne te go ro dza ju od wo łu jąc, wspo mi na
mó wiąc:623 „W tych oraz te go ro dza ju sło wach mo ich, po nie waż ła ska Boga
nie zo sta ła wspo mnia na, o któ rej wte dy nie by ło mo wy, Pe la gia nie my ślą,
że utrzy my wa li śmy ich po gląd. Lecz na pró żno to my ślą. Wo la bo wiem jest,
któ rą się grze szy i do brze ży je, co ty mi sło wa mi wy ra zi li śmy. Lecz nią, je żeli
ła ska Bo ga nie uwol ni i nie wes prze, by zwy cię ży ła wa dy, do brze bez śmier -
tel nych żyć nie mo żna.” Oto otwar cie okre śla, w ja kim zna cze niu to po wie -
dział, od pie ra jąc nie przy ja ciół ła ski.

3. In ne świa dec two Au gu sty na przed kła da, któ re go ta kże Pe la giusz
dla sie bie uży wał. Po dob nie rów nież Pe la giusz opie rał się na sło wach Augu-
sty na prze ciw ko ła sce, któ re w księ dze De du abus ani ma bus wy po wie -
dział:624 „Uwa żać za win ne go grze chu, po wia da, ko goś, po nie waż nie uczy nił
cze go nie mógł uczy nić, jest naj wy ższą nie pra wo ścią i sza leń stwem.” – Py -
ta nie Pe la giu sza. Usły szaw szy to Pe la giusz wy sko czył mó wiąc: Dla cze go
więc nie mow lę ta i ci, któ rzy nie ma ją ła ski, bez któ rej nie mo gą speł niać
przy ka zań Bo zych, są uwa ża ni za win nych?

Roz dział 3 (183).

1. Wy ja śnie nie Au gu sty na. Przy ja kiej spo sob no ści to po wie dział,
otwie ra w księ dze Re trac ta tio nes,625 od po wia da jąc Pe la giu szo wi. To bowiem
po wie dział prze ciw Ma ni chej czy kom, któ rzy spie ra ją się, że w czło wie ku są
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o W ja ki spo sób po wsta ły roz dzia ły 2 i 3 (prócz nu me ru 5 w roz dzia le 3), wy star cza jąco
wi docz ne jest z Re trac ta tio nes.

622 Księ ga III, roz dział 18, n. 50 (PL 32,1205; CSEL 74.131), za po śred nic twem Re tracta -
tio nes, jak mo wa w na stęp nym przy pi sie.

623 Księ ga I, roz dział 9, nn. 3-4: „A tro chę da lej: Któż, po wiem, grze szy... więc ustrzec się
mo żna. Tym świa dec twem mo im po słu żył się Pe la giusz w pew nej swo jej księ dze... W tych
oraz te go ro dza ju sło wach mo ich... żyć nie mo żna” (PL 32,596n; CSEL 36,41n).

624 Roz dział 12, n. 17 (PL 42,107; CSEL 25,73), zno wu za po śred nic twem Re trac ta tiones,
jak w przy pi sie na stęp nym.

625 Księ ga I, roz dział 15, nn. 1 oraz 6 (PL 32,608 oraz 610; CSEL 36,71n oraz 77n).



dwie na tu ry: jed na do bra z Bo ga. dru ga zła z ple mie nia ciem no ści, któ ra
ni gdy do bra nie by ła, ani nie mo że chcieć do bra; je że li by tak by ło, nie wy -
da wa ło by się, że na le ży po czy ty wać mu, je że li nie do brze czy ni.

[490] 2. Do da je coś in ne go, co zda je się sprze ci wiać ła sce Bo ga.
Ta kże gdzie in dziej Au gu styn mó wi, co wy da je się sprze ci wiać tej ła sce, którą
je ste śmy uspra wie dli wia ni. Po wia da bo wiem w księ dze Ad Ada man tium,626

ucznia Ma ni che usza: „Nikt, je śli nie zmie ni swej wo li, nie mo że dzia łać dobra.
Że to w na szej zło żo ne jest mo cy na ucza Pan, gdzie mó wi:627 Al bo czyń cie
drze wo do bre” itd. – Wy ja śnie nie Au gu sty na w Re trac ta tio nes. Au gustyn
w Re trac ta tio ne s628 wy ka zu je: „W mo cy mia no wi cie czło wie ka jest zmie nić
wo lę na lep sze, lecz moc ta jest żad na, je że li nie jest da na od Bo ga, o któ -
rym po wie dzia ne jest:629 Dał im moc, aby się sta li sy na mi Bo ży mi. Sko ro
bo wiem to jest w mo cy, co czy ni my, gdy chce my, nic tak w mo cy nie jest,
niż sa ma wo la; lecz przy go to wa na jest wo la przez Pa na.630 W ten więc spo -
sób da je moc.”

3. In ne świa dec two te goż sa me go, któ re wy da je się prze ciw ne. –
Au gu styn w księ dze De du abus ani ma bus; w Re trac ta tio nes:631 „Tak
rów nież na le ży poj mo wać”, co w ty mże mó wi,632 mia no wi cie „w na szej jest
mo cy, by śmy al bo do bro cią Bo ga być wsz cze pie ni, al bo su ro wo ścią je go
być wy cię ci za słu ży li. Po nie waż w na szej mo cy nie jest, jak tyl ko co idzie za
na szą wo lą: któ ra gdy przy go to wa na jest przez Bo ga, ła two po wsta je dzieło
po bo żno ści, na wet któ re by ło nie mo żli we i trud ne.”

4. In ne świa dec two. Ta kże w Expo si tio qu arun dam pro po si tio num
Epi sto lae ad Ro ma nos Au gu styn wtrą ca coś, co wy da je się sprze ci wiać tej
na uce o ła sce. Mó wi bo wiem:633 „Że wie rzy my, jest na sze; że zaś do bro czy ni -
my, jest te go, któ ry wie rzą cym da je Du cha Świę te go.” A nie co da lej:634 „Na sze
jest wie rzyć i chcieć, je go zaś da wać wie rzą cym i chcą cym mo żli wość do -
bre go dzia ła nia przez Du cha Świę te go.” – Spro sto wa nie jak to po win no
być bra ne. Jak to ma być poj mo wa ne Au gu styn w księ dze Re trac ta tio nes635
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626 To zna czy Ad Adi man tium, roz dział 26 (PL 42,169; CSEL 25,185) z Re trac ta tio nes
jak ni żej.

627 Mt 12,33.
628 Księ ga pierw sza, roz dział 22, n. 4: „Na in nym miej scu: Nikt, je śli, mó wię, nie zmie ni

wo li... Co nie jest prze ciw ko ła sce Bo ga, któ rą gło si my. W mo cy mia no wi cie... da je moc”
(PL 32,620; CSEL 36,103n).

629 J 1,12.
630 Prz 8,35 we dług Sep tu agin ty: I wo la go to wa na jest przez Pa na.
631 Księ ga I, roz dział 22, n. 4: „Tak na le ży poj mo wać i to, co po wie dzia łem po tem: W na -

szej jest mo cy ...za słu ży li. Po nie waż w na szej mo cy... by ło nie mo żli we i trud ne” (PL 32,620;
CSEL 36,104).

632 Con tra Adi man tum, roz dział 27 (PL 42,170; CSEL 25,186).
633 Nu mer 60 (PL 35,2079).
634 Nu mer 61 (PL 35,2079).
635 Księ ga I, roz dział 23, nn. 2-3 (PL 32,621n; CSEL 36,108n), skąd Mistrz za czerp nął

także po przed nie przed ło że nia.



otwie - [491] ra mó wiąc: „Praw dą za iste jest, że od Bo ga jest, iż dzia ła my
do bro, lecz to sa mo jest pra wi dło obu, i chce nia mia no wi cie i dzia ła nia. I oba
są je go, po nie waż on przy go to wu je wo lę; i oba na sze, po nie waż do ko nuje
się z na szej wo li. Te go więc z pew no ścią bym nie po wie dział, gdy bym już
wie dział, że na wet sa ma wia ra znaj du je się wśród da rów Du cha Świę te go.

5. Jesz cze coś do da je, co wy da je się prze ciw ne. Te mu też na le ży sta -
ran nie się przyj rzeć, co Au gu styn w księ dze Sen ten tiae Pro spe ra mó wi,636

mia no wi cie, że „móc mieć wia rę, jak i móc mieć mi łość, jest ludz ką na turą;
mieć zaś wia rę, jak i mieć mi łość, jest ła ską wier nych.” – Wy ja śnie nie. 
To nie tak zo sta ło po wie dzia ne, ja ko by z wol nej wo li mo żna by ło mieć
wiarę lub mi łość, lecz po nie waż duch czło wie ka ma na tu ral ną zdol ność 
do wie rze nia lub mi ło wa nia. Wie rzy on i mi łu je wy prze dzo ny ła ską Bo ga,
cze go bez ła ski nie mo że.

Roz dział 4 (184).

Twier dzi, że świa dec two Hie ro ni ma do rzu ca, co na le ży utrzy my -
wać o ła sce i wol nej wo li, gdzie uka zu je tro ja kie błęd no wier stwo,
mia no wi cie Jo wi nia na, Ma ni che usza i Pe la giu sza. To więc o ła sce i wolnej
wo li nie wąt pli wie utrzy muj my, cze go Hie ro nim w Expla na tio fi dei ca tho li-
cae ad Da ma sum Pa pa m637 na ucza oba la jąc błę dy Jo wi nia na, Ma ni che usza
i Pe la giu sza: „Wol ną, po wia da, tak wy zna je my wo lę, że mó wi my, iż za wsze
po trze bu je my po mo cy Bo ga; i błą dzą za rów no ci, któ rzy z Ma ni che uszem
mó wią, że czło wiek grze chu unik nąć nie mo że, jak ci, któ rzy z Jo wi nia nem
twier dzą, że czło wiek nie mo że grze szyć. Obaj usu wa ją wol ną wo lę. My zaś
mó wi my, że czło wiek za wsze mo że grze szyć i nie grze szyć, by śmy za wsze
wy zna wa li, iż je ste śmy wol nej wo li. To jest wia ra, któ rej na uczy li śmy się 
w Ko ście le ka to lic kim i któ rą za wsze utrzy mu je my.”

[492] DYS TYNK CJA XXIX

Roz dział 1o (185).

1. Czy czło wiek przed grze chem po trze bo wał ła ski dzia ła ją cej 
i współ dzia ła ją cej. Po tym wszyst kim trze ba roz wa żyć, czy czło wiek przed
grze chem po trze bo wał ła ski dzia ła ją cej i współ dzia ła ją cej.

2. Że po trze bo wał dzia ła ją cej i współ dzia ła ją cej, lecz dzia ła ją cej
nie po trze bo wał na wszyst kie spo so by, któ ry mi ona dzia ła. Na co krótko
od po wia da my, że nie tyl ko współ dzia ła ją cej, lecz ta kże dzia ła ją cej ła ski
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636 Pro sper z Akwi ta nii, Sen ten tiae ex Au gu sti no de li ba tae, n. 316 (PL 45,1887; 51,476
B); z Au gu sty na, De pra ede sti na tio ne sanc to rum, roz dział 5, n. 10 (PL 44,968).

637 To zna czy sam Pe la giusz w Li bel lus fi dei ad In no cen tium Pa pam, nn. 13-14 (wśród dzieł
Au gu sty na, PL 45,1718); o czym zo bacz wy żej: Księ ga pierw sza, Dys tyk cja 25, roz dział  3, n. 6.

o Zo bacz: Sum ma sen ten tia rum, III, 7 i 9 (PL 171,1127 A -B; 1131 B; 176,99 C -D, 103 C),
któ ra nie co się tu prze ciw sta wia; zo bacz też Sen ten tiae Ro lan da (wyd. A. Gietl), 118.



potrze bo wał; jed nak nie we dług wszyst kich spo so bów dzia ła nia ła ski dzia -
ła ją cej: dzia ła bo wiem uwal nia jąc i przy go to wu jąc wo lę czło wie ka do do -
bra.638 Czło wiek więc po trze bo wał jej nie po to, by uwol nić swo ją wo lę,
któ ra nie by ła nie wol ni cą grze chu; lecz by przy go to wać do sku tecz ne go
chce nia do bra, cze go sa ma przez się nie mo gła. – Nie mo gła bo wiem do -
bra za słu gi wać bez ła ski, jak Au gu styn ja sno prze ka zu je w En chi ri dion:639

„Tę nie śmier tel ność, rze cze, w któ rej mógł nie umie rać, na tu ra ludz ka utra -
ci ła przez wol ną wo lę; tę zaś, w któ rej nie bę dzie mo gła umrzeć, ma otrzy -
mać przez ła skę; mia ła ją otrzy mać przez za słu gę, gdy by nie zgrze szy ła.
Cho ciaż bez ła ski i wte dy nie mo gło być żad nej za słu gi, jak kol wiek bo wiem
grzech w sa mym po zo sta wał osą dzie, jed nak wol na wo la nie wy star cza ła
do po sia da nia lub za cho wa nia spra wie dli wo ści, gdy by nie by ła udzie lo na
po moc Bo ża.” – Ty mi oto sło wa mi wy star cza ją co wy ka za ne jest, że przed
grze chem czło wiek po trze bo wał ła ski dzia ła ją cej i współ dzia ła ją cej. Nie
mógł bo wiem ru szyć no gą bez po mo cy ła ski dzia ła ją cej i współ dzia ła ją cej;
miał jed nak to, że mógł stać.640

[493] Roz dział 2p (186).

1. Że czło wiek przed upad kiem miał cno ty. Prócz te go zwy kło się py -
tać,  czy czło wiek przed upad kiem miał cno ty. – Nie któ rym wy da je się, że nie
miał, co usi łu ją tak udo wod nić: Spra wie dli wo ści, po wia da ją, nie miał, po nieważ
wzgar dził przy ka za niem Bo ga; roz trop no ści nie miał, po nie waż nie zadbał 
o sie bie; wstrze mięź li wo ści nie miał, bo po żą dał cu dze go; mę stwa nie miał,
po nie waż ustą pił złe mu pod szep to wi. – Na co od po wia dając twier dzi my, że
wpraw dzie nie miał on tych cnót gdy grze szył, ale przedtem, a wte dy stra cił.

2. Świa dec twa mi świę tych uzu peł nia, że pierw szy czło wiek miał
cno ty. Po twier dzo ne jest to wie lu świa dec twa mi świę tych. Mó wi bo wiem
Au gu styn w pew nej ho mi lii:641 „Adam utra ciw szy mi łość, stał się zły.” Także:642

„Ksią żę wad gdy zwy cię żył Ada ma, uczy nio ne go z mu łu zie mi na ob raz Boga,
uzbro jo ne go w czy stość, umiar ko wa ne go wstrze mięź li wo ścią, ja śnie ją ce go
mi ło ścią, po zba wił pierw szych ro dzi ców tych da rów i dóbr tak wiel kich, 
a jed no cze śnie zgnę bił.” – O tym sa mym mó wi Am bro ży Ad Sa bi num:643

„Gdy Adam był sam, nie wy kro czył, po nie waż duch je go przy le gał do Boga.”
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638 Zo bacz wy żej Dys tynk cja 26, roz dział 1.
639 Roz dział 105-106 (PL 40,281n; CCL 46,106).
640 Zo bacz wy żej, Dys tynk cja 24, roz dzia ły 1-2.
p Nie mal ca ły z Sum ma sen ten tia rum, III,7 (PL 171,1127 C -D; 176,100 A -B). Po wa ga

zaś Am bro że go o Psal mie za czerp nię ta z Glos sa Mi strza do Ps 118,25 (PL 191,1057 C); owa
Au gu sty na, Su per Ge ne sim, znaj du je się wy żej, w Dys tynk cji 23, roz dzia le 3, n. 4. -

641 Ra czej świę ty Qu odvult deus, Ser mo 4, Con tra Iu da eos, pa ga nos et Aria nos, roz dział 2
(PL 42,1118).

642 Jak wy żej, roz dział 2 (1117n).
643 Epi sto la 49, n. 2 (PL 16[1845]1154 A).



Rów nież o Psal mie po wia da,644 że „czło wiek przed grze chem jak naj bar -
dziej szczę śli wy roz ko szo wał się po wie wem prze stwo rzy;” lecz ja kim spo -
so bem bez cno ty był jak naj bar dziej szczę śli wy? – Au gu styn ta kże Su per
Ge ne sim mó wi:645 że Adam przed grze chem „ob da rzo ny był my śle niem
ducho wym”. Nie na le ży więc wąt pić, że czło wiek przed grze chem ja śniał
cno ta mi, lecz przez grzech zo stał ich po zba wio ny.

Roz dział 3r (187).

O wy rzu ce niu czło wie ka z ra ju. Za ka rę te go też grze chu wy rzu co ny
zo stał z ra ju na to miej sce nie do li, jak w Księ dze Ro dza ju czy - [494] ta się:646

Że by te raz nie ścią gnął snadź rę ki swej i nie wziął też z drze wa ży wo ta 
i nie jadł, a był żyw na wie ki, wy pu ścił go Pan Bóg z ra ju roz ko szy. 
Te sło wa wy da ją się ozna czać, że ni gdy by nie umarł, gdy by po tem spo żył
z te go drze wa.

Roz dział 4s (188).

Jak na le ży zro zu mieć to: Że by nie wziął z drze wa ży wo ta i nie
jadł, a był żyw na wie ki. Lecz po nie waż przez grzech miał już cia ło umar -
łe,647 te sło wa mo żna brać w ta kim zna cze niu: Bóg mó wiąc na spo sób za gnie -
wa ne go, po wie dział o pysz nym czło wie ku:648 Pa trz cie, by przy pad kiem nie
ścią gnął rę ki swej itd., to zna czy uwa żaj cie, wy anio ło wie, by nie spo żył 
z drze wa ży wo ta, któ re go jest nie god ny: z któ re go, gdy by wy trwał, spo ży -
wał by i żył na wiecz ność: lecz te raz z po wo du nie po słu szeń stwa nie god ny
jest spo ży wać. I jak sło wem po wie dział, tak czy nem do ko nał: Wy pu ścił go
Pan Bóg z ra ju roz ko szy649 „na miej sce dlań sto sow ne; jak prze wa żnie gdy
zły za cznie żyć wśród do brych, je śli nie chce zmie nić się na lep sze, wy pę -
dza ny jest ze wspól no ty do brych, cię ża rem złe go oby cza ju” przy tło czo ny.

Roz dział 5t (189).

O mie czu pło mie ni stym umiesz czo nym przed ra jem. Że by zaś nie
mógł do nie go po dejść, Przed ra jem roz ko szy po sta wił che ru bów i miecz
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644 In Psal mum 118,25, ka za nie 4, n. 3 (PL 15[1845]1241 B; CSEL 62,69).
645 De Ge ne si ad lit te ram, XI, roz dział 42, n. 58 (PL 34,452; CSEL 28-I,377).
r Z Sum ma sen ten tia rum, III,7 (PL 171,1128 C; 176,100 D).
646 Rdz 3,22-23; zo bacz Au gu styn, De Ge ne si ad lit te ram, XI, roz dział 40, nn. 54-55 (PL

34,451n; CSEL 28-I,374n).
s Tekst spo rzą dzo ny z Sum ma sen ten tia rum, III,7 (PL 171,1128 C -D; 176,100 D – 101 A),

na stęp nie z Glos sa or di na ria do Rdz 3,23 (u Mi ko ła ja z Li ry, I,43d; v 31a).
647 Zo bacz Rz 8,10: Cia ło wpraw dzie umar łe jest dla grze chu.
648 Rdz 3,22.
649 Rdz 3,23; na stę pu ją sło wa Au gu sty na, De Ge ne si con tra Ma ni cha eos, II, roz dział 22,

n. 34 (PL 34,213).
t W po dob ny spo sób spo rzą dzo ny z Sum ma sen ten tia rum, III,7 (PL 171,1128 D; 176,

101 A); z Glos sa or di na ria do Rdz 3,26 (u Mi ko ła ja z Li ry, I,43d, gdzie wspo mnia ny jest
także Izy dor; v 31a, bez imie nia Izy do ra, oraz 31b).



pło mie ni sty i ob rot ny, ku strze że niu dro gi ży wo ta.650 – Wa la fryd Stra bo:
Co do słow nie mo żna tak ode brać: że „przez po słu gę anio łów,651 po sta wio -
na tam zo sta ła straż ogni sta.” – Au gu styn, Su per Ge ne sim:652 „Bo na le ży
wie rzyć, że przez mo ce nie biań skie zo sta ło do ko na ne w wi dzial nym ra ju to,
iż przez po słu gę aniel ską za ist nia ła tam ja kaś ogni sta [495] straż; jed nak nie
dar mo, po nie waż oznaj mia coś o ra ju du cho wym.” – „Che ru bi n653 bo wiem
tłu ma czy się: peł nia wie dzy; to jest mi łość, po nie waż:654 Wy peł nie niem Pra -
wa jest mi łość. Mie czem zaś pło mie ni stym są ka ry do cze sne, które są ob -
rot ne, po nie waż cza sy są zmien ne.” One więc dla strze że nia drze wa ży wo ta
dla te go zo sta ły przed ra jem po sta wio ne, po nie waż „do ży cia nie powra ca
się, jak tyl ko przez Che ru bi na, czy li peł nię wie dzy, to zna czy miłość, oraz
przez miecz pło mie ni sty, to zna czy zno sze nie do cze snych cierpień.”

Roz dział 6t (190).

1. Czy czło wiek przed grze chem jadł z drze wa ży wo ta. Mo żna zaś za -
py tać, czy czło wiek przed grze chem jadł z drze wa ży wo ta. O tym Au gu styn
w księ dze De bap ti smo pa rvu lo rum tak mó wi:655 „Słusz nie za iste poj mu je
się, że pierw si ro dzi ce przed zło śli wą na mo wą dia bła po wstrzy my wa li się od
po ży wie nia za ka za ne go, a ko rzy sta li z do zwo lo ne go.” Z tych słów wy ni ka, że
przed grze chem spo ży wa li z drze wa ży wo ta; bo przy ka za ne było,656 by je dli
z ka żde go drze wa raj skie go, tyl ko nie z drze wa wia do mo ści do bre go i złe go.

2. Dla cze go nie sta li się nie śmier tel ni, sko ro je dli z drze wa ży wo -
ta. Dla cze go więc nie zo sta li przy oble cze ni w wie czy stą trwa łość i szczę śli -
wą nie śmier tel ność, by z żad ną cho ro bą lub wie kiem nie zmie nia li się na
gor sze? Bo mó wi się, że to drze wo na tu ral nie mia ło tę moc.657 – Roz strzy -
gnię cie. Lecz mo że nie udzie la ło te go, je że li czę sto z nie go nie spo ży wa -
no. Mo gło więc być, że z nie go zjadł raz a nie czę ściej, bo wia do mo, że ja kiś
czas prze by wał w ra ju, sko ro Pi smo mó wi, że tam za snął,658 gdy wy jął żebro
z je go bo ku i z nie go ufor mo wał nie wia stę; i zwie rzę ta przy pro wa dzo ne
zo sta ły przed nie go, któ rym nadał na zwy.659
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650 Rdz 3,24.
651 In Ge ne sim, 3,24 (PL 131,68 A). Zo bacz: J. de Blic, w Re cher ches de Théolo gie ancienne

et médie va le 16(1949)13,20.
652 Księ ga XI, roz dział 40, n. 55 (PL 34,452; CSEL 28-I,375).
653 Izy dor, Qu aestio nes in ve tus Te sta men tum, do Rdz, roz dział 5, n. 14 (PL 83,222n);

od le gle z Au gu sty na, De Ge ne si con tra Ma ni cha eos, II, roz dział 23, nn. 35-36 (PL 34,214n).
654 Rz 13,10.
t Nu mer 1. z Sum ma sen ten tia rum, III,7 (PL 171,1129 A; 176,101 B). – Nu mer 2. Roz -

wią za nie opar te na Sum ma sen ten tia rum, III,7 (PL 171,1128 B; 176,100 D).
655 Czy li De pec ca to rum me ri tis, II, roz dział 21, n. 35 (PL 44,172; CSEL 60,106).
656 Zo bacz Rdz 2,26-27: I roz ka zał mu mó wiąc: Z ka żde go drze wa raj skie go jedz; ale 

z drze wa wia do mo ści do bre go i złe go nie jedz. Zo bacz wy żej, Dys tynk cja 19, roz dział 4, n. 3.
657 Jak wy żej, Dys tynk cja 17, roz dział 6.
658 Zo bacz: Rdz 2,21-22.
659 Zo bacz: Rdz 2,19-20.



[496] DYS TYNK CJA XXXv

Roz dział 1 (191).

Że przez Ada ma grzech i ka ra prze szły na po tom nych. Po wy że j660

oznaj mio ne zo sta ło – cho ciaż czę ścio wo, bo nie zdo ła li śmy w peł ni – jak
pierw szy czło wiek zgrze szył i ja ką ka rę po niósł za grzech. Do te go na le ży
do dać, że grzech ra zem z ka rą przez nie go prze szedł na po tom nych, jak
uka zu je Apo stoł mó wiąc:661 Jak przez jed ne go czło wie ka grzech wszedł na
ten świat, tak na wszyst kich lu dzi śmierć prze szła.

Roz dział 2w (192).

Czy ten grzech był pier wo rod ny, czy uczyn ko wy. Tu przede wszyst -
kim trze ba zo ba czyć, co to był za grzech, mia no wi cie pier wo rod ny czy
uczyn ko wy; a je że li my śli się o pier wo rod nym, od po wied nio na le ży pil nie
zba dać: co to jest grzech pier wo rod ny, i dla cze go na zy wa się pier wo rod -
ny, i ja kim spo so bem prze szedł lub prze cho dzi na wszyst kich.

Roz dział 3 (193).

Nie któ rzy poj mu ją go ja ko uczyn ko wy. Nie któ rym spodo ba ło się
poj mo wać go ja ko grzech uczyn ko wy Ada ma. Twier dzi li, że Apo stoł to miał
na my śli, gdy ni żej po wie dział:662 Jak przez nie po słu szeń stwo jed ne go czło -
wie ka wie lu grzesz ni ka mi się sta ło, tak itd. Wy raź nie, mó wią, na wet w samej
na zwie Apo stoł wy po wia da, że grze chem, któ ry przez jed ne go czło wie ka
wszedł na ten  świat,663 by ło nie po słu szeń stwo, a nie po słu szeń stwo jest
grze chem uczyn ko wym.

[497] Roz dział 4 (194).

1. Ja kim spo so bem, mó wią, wszedł na świat. Mó wią, że wszedł on
na świat nie prze ka zem po cho dze nia, lecz po do bień stwem prze kro cze -
nia;664 i po wia da ją, że wszy scy w nim jed nym zgrze szy li, po nie waż on jeden
dla wszyst kich stał się przy kła dem grze sze nia.
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v Zo bacz: J. Schupp, Die Gna den leh re des Pe trus Lom bar dus, 71-88; a zwłasz cza 
O. Lot tin, Les théories sur le péché ori gi nel de sa int An sel me à sa int Tho mas d’Aqu in, 
w Psy cho lo gie et mo ra le IV,11-171, gdzie mo wa o XII wie ku.

660 Jak wy żej, w Dys tynk cjach: 21, 22, 25 i 29.
661 Rz 5,12.
w Zo bacz: Hu go, De sa cra men tis, I,7,25 (PL 176,298 A).
662 Rz 5,19.
663 Rz 5,12.
664 Zo bacz Rz 5,14: za przy kła dem prze stęp stwa Ada ma.



2.x To mó wią Pe la gia nie. To źle my śle li ja cyś błęd no wier cy, któ rzy zwa -
ni są Pe la gia na mi, o któ rych Au gu styn w księ dze De bap ti smo pa rvu lo rum
wspo mi na mó wiąc:665 „Trze ba wie dzieć, rze cze, że pew ni błęd no wier cy,
któ rzy zwa ni są Pe la gia na mi, mó wi li iż grzech pierw sze go prze kro cze nia
prze szedł na in nych lu dzi nie przez po cho dze nie, lecz przez na śla do wa -
nie. Dla te go też nie chcą wie rzyć, że przez chrzest od pusz cza ny jest grzech
pier wo rod ny, po nie waż spie ra ją się, że go w no wo na ro dzo nych w ogó le
nie ma. Lecz od po wia da się im, iż gdy by Apo stoł chciał go poj mo wać ja ko
grzech na śla do wa nia a nie po cho dze nia, na zwał by je go spraw cą nie Ada -
ma, lecz dia bła, o któ rym w Księ dze Mą dro ści mó wi się:666 Przez nie na wiść
dia bła we szła śmierć na okrąg zie mi. A po nie waż nie chce, by poj mo wano,
iż sta ło się to przez po cho dze nie, lecz przez na śla do wa nie, Pi smo Świę te
za raz do da ło:667 A na śla du ją go ci, któ rzy sto ją po stro nie je go. Na śla du ją
mia no wi cie Ada ma ile kroć przez nie po słu szeń stwo prze kra cza ją przy ka za -
nie Bo że; lecz czym in nym jest przy kład dla do bro wol nie grze szą cych, czym
in nym jest po cho dze nie dla ro dzą cych się z grze chem.” Nie na le ży więc
przyj mo wać, że grzech Ada ma prze szedł na wszyst kich tyl ko przez przy kład
do na śla do wa nia, lecz wa dą pło dze nia i po cho dze nia.

Roz dział 5 (195).

Tu otwie ra, że to jest grze chem pier wo rod nym, co prze cho dzi na
po tom nych. I to jest grze chem pier wo rod nym, jak otwar cie świad czy Augu-
styn,668 co przez Ada ma prze szło na wszyst kich, po żą dli wie zro dzo nych z je go
grzesz ne go cia ła.

[498] Roz dział 6y (196).

1. Tu ba da się, czym jest grzech pier wo rod ny. Pil nie na le ży zba dać,
czym on jest. Świę ci dok to rzy bo wiem mó wi li o tym nie zbyt ja sno, a dok -
to rzy scho la stycz ni ró żnie my śle li.

2. Po gląd nie któ rych na grzech pier wo rod ny. Nie któ rzy bo wiem są -
dzą,669 że grzech pier wo rod ny jest po win no ścią ka ry za grzech pierw sze go
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x Z Glos sa Mi strza do Rz 5,12 (PL 191,1388 B -C); peł niej już wy stę pu je ta po wa ga u Flo-
ru sa do te go uryw ka (w Be dae Ope ra, VI, Co lo niae 1688,90-91), a czę ścio wo w Glos sa media
Gil ber ta Por re tań skie go, o któ rej zo bacz: R. M. Mar tin, Le péché ori gi nel d’après Gil bert de
la Porrée (+1154) et son éco le, w Rev.  Hist. Eccl 13(1912)678.

665 Księ ga I, roz dział 9, nn. 9-10 (PL 44,114; CSEL 60,10n).
666 Mdr 2,24.
667 Mdr 2,25.
668 W po wa dze roz dzia łu po przed nie go, a ta kże ni żej, w roz dzia le 10, n. 1-2.
y Zo bacz: J. Schupp, Die Gna den leh re, 74-78. – Nu mer 2. Czę ścio wo z Sum ma sen ten-

tia rum, III,11 (PL 171,1134 D – 1135 A; 176,106 B -C). Zo bacz o tym: O. Lot tin, Les théories
sur le péché ori gi nel... w Psy cho lo gie et mo ra le, IV,27n, 68 i 74.

669 Piotr Abe lard, In Epi sto lam ad Ro ma nos, II, roz dział 5 (PL 178,866 C, 871 A -B);
zobacz: J. Ri vière, Les «ca pi tu la» d’Abélard con damnés au con ci le de Sens, w Re cher ches



czło wie ka, to jest na le żność, lub pod le głość, przez któ rą pod le ga my i pod -
da ni je ste śmy ka rze do cze snej i wiecz nej za grzech uczyn ko wy pierw sze go
czło wie ka: po nie waż za nie go, jak mó wią, wszyst kim na le ży się ka ra wiecz -
na, je że li nie zo sta ną uwol nie ni przez ła skę. – Zgod nie z ich po glą dem trze -
ba po wie dzieć, że grzech pier wo rod ny nie jest ani wi ną, ani ka rą. Że nie
jest wi ną, sa mi wy zna ją.  Rów nież ka rą we dług nich być nie mo że, bo je że -
li po win ność ka ry jest grze chem pier wo rod nym, sko ro po win ność ka ry nie
jest ka rą, to i grzech pier wo rod ny nie jest ka rą. – Co ta kże nie któ rzy z nich
do pusz cza ją, mó wiąc, że w Pi śmie Świę tym grzech pier wo rod ny czę sto na -
zy wa ny jest po win no ścią; a przez „po win ność” poj mu ją tam, jak zo sta ło
po wie dzia ne, pod le głość ka rze. I na tej za sa dzie twier dzą, że mó wi się, iż
grzech pier wo rod ny jest w nie mow lę tach, po nie waż nie mow lę ta za ten
pierw szy grzech win ne są ka ry; tak jak za grzech nie go dzi we go ro dzi ca
niekie dy dzie ci są na wy gna niu, zgod nie ze spra wie dli wo ścią są du.

Roz dział 7z (197).

1. Do wo dzi po wa ga mi, że grzech pier wo rod ny jest wi ną. Lecz że
grzech pier wo rod ny jest wi ną, uczy wie le świa dectw Świę tych. – Grze gorz,
O Księ dze Wyj ścia, gdzie mo wa:670 Pier wo rod ne osła za mie nisz [499] na
owcę, Grze gorz po wia da:671 „Wszy scy w grze chach zo sta li śmy uro dze ni, 
a z roz ko szy cia ła po czę ci, za cią gnę li śmy wi nę pier wo rod ną: stąd i wo lą
naszą wi kła my się w grze chach”. Oto mó wi, że za cią ga my pier wo rod ną
winę; stąd wia do mo, że grzech pier wo rod ny jest wi ną.

2. Au gu styn. Rów nież Au gu styn w księ dze De na tu ra et gra tia, o tym
sa mym tak mó wi:672 „Wszy scy, jak mó wi Apo stoł,673 zgrze szy li: mia no wi cie
al bo w so bie sa mych, al bo w Ada mie: po nie waż nie są bez grze chu, któ ry
al bo za cią gnę li przez po cho dze nie, al bo któ ry do da li zły mi oby cza ja mi.”
„Grzech bo wiem pierw sze go czło wie ka nie tyl ko je mu sa me mu za szko -
dził,674 lecz ca łe mu ro dza jo wi ludz kie mu, po nie waż z nie go po tę pie nie 
a za ra zem wi nę otrzy ma li śmy.”
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de Théolo gie an cien ne et médie va le 5(1933)16, ar ty kuł 8: «Że z Ada ma nie za cią gnę li śmy
wi ny, lecz tyl ko ka rę»; pew ne spo strze że nia do te go za gad nie nia do łą czo ne są w: E. Buy taert,
The Ano ny mo us Ca pi tu la Ha ere sum Pe tri Aba elar di and the Sy nod of Sens, 1140, w An to -
nia num 43(1968)419-460.

z Zo bacz: O. Lot tin, jak wy żej, 74. – Nu mer 1: Z Glos sa or di na ria, do Wj 13,13 (u Mi -
ko ła ja z Li ry I,151a). – Nu mer 2: Z Glos sa Mi strza do Rz 3,23 (PL 191,1361 A). – Nu mer 3:
Zwięź le z Glos sa te goż do Ps 50,7 (PL 191,487 C -D).

670 Wj 13,13.
671 To zna czy Pa te riusz, Li ber te sti mo nio rum Ve te ris Te sta men ti ex opu scu lis Sanc ti

Grego rii, do Wj 13,13 (PL 79,731 D); po zo sta łe wy po wie dzi Pa te riu sza ta mże (lecz nie te,
tu przy to czo ne) są z Grze go rza, Mo ra lia, XXVII, roz dział 18, n. 38 (PL 76,421 B -C).

672 Roz dział 4, n. 4 (PL 44,250; CSEL 60,236).
673 Rz 3,23.
674 Pseu do Au gu styn, Hy po gno sti con, II, roz dział 4, n. 4 (PL 45,1620).



3. Au gu styn. Te nże sam o Psal mie 50:675 „Co sia ne jest przez mar twe
cia ło, ro dzi się z wę złem grze chu pier wo rod ne go i śmier ci. Dla te go więc
Da wid mó wi, że po czę ty jest w nie pra wo ściach, po nie waż we wszyst kich
cią gnie się nie pra wość z Ada ma i wę zeł śmier ci: nikt bo wiem nie ro dzi się,
jak tyl ko cią gnąc ka rę i za słu gę na ka rę.” Za słu gą zaś na ka rę jest grzech;
ka żdy więc, kto ro dzi się przez po żą dli wość cia ła, za cią ga grzech.

4. Grzech więc pier wo rod ny jest wi ną, któ rą za cią ga ją wszy scy po czę ci
po żą dli wo ścio wo. Stąd w Ec c le sia sti ca do gma ta na pi sa ne jest:676 „Jak naj -
moc niej utrzy muj i wca le nie wątp, że ka żdy czło wiek, któ ry po czy na się
przez ob co wa nie cie le sne mę żczy zny i nie wia sty, ro dzi się z grze chem pier -
wo rod nym, pod da ny nie zbo żno ści i pod le ga ją cy śmier ci i dla te go ro dzi się
z przy ro dze nia sy nem gnie wu;677 od któ re go nikt nie jest uwal nia ny, jak
tyl ko przez wia rę w Po śred ni ka Bo ga i lu dzi.678 – Ty mi i in ny mi po wa ga mi
wy raź nie uka za ne jest, że grzech pier wo rod ny sta no wi wi nę, i we wszyst -
kich po żą dli wo ścio wo po czę tych za cią ga ny jest od ro dzi ców.

Roz dział 8 (198).

1. Czym jest to, co zwa ne jest grze chem pier wo rod nym: mia no wi -
cie za rze wie grze chu, to jest po żą dli wość. Te raz po zo sta je zo ba czyć,
czym jest sam grzech pier wo rod ny. [500] Któ ry po nie waż nie jest uczyn -
ko wy, nie jest czy nem czy li po ru sze niem du szy ani cia ła. Je że li bo wiem jest
czy nem du szy lub cia ła, jest za iste grze chem uczyn ko wym. Lecz nie jest
grze chem uczyn ko wym; nie jest więc czy nem ani po ru sze niem. Czym więc?

2.a Grzech pier wo rod ny zwa ny jest za rze wiem grze chu, czy li żą dzą al bo
po żą dli wo ścią, któ ra na zy wa na jest pra wem człon ków, lub osła bie niem
natu ry, al bo ty ra nem, któ ry jest w na szych człon kach, al bo pra wem cia ła. –
Stąd Au gu styn w księ dze De bap ti smo pa rvu lo rum:679 „Jest w nas po żą -
dliwość, któ rej nie na le ży po zwo lić kró lo wać. Są i jej pra gnie nia, któ ry mi
są ak tu al ne po żą da nia: są one bro nią dia bła, po cho dzą one z osła bie nia 
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675 Enar ra tio in Psal mum 50,7, n. 10 (PL 36,591n; CCL 38,606n).
676 Ra czej w Ful gen cju sza De fi de ad Pe trum, roz dział 26,, n. 67 (PL 65,701 A; CCL 91

A, 753).
677 Zo bacz Ef 2,3: I by li śmy z przy ro dze nia sy na mi gnie wu.
678 1 Tm 2,5.
a Zo bacz Glos sa Lom bar da do Rz 4,7: „Bło go sła wie ni są ci, któ rych nie pra wo ści są

od pusz czo ne przez Bo ga w Chrzcie... A przez nie pra wo ści poj mu je się tu grzech pier wo -
rod ny, czy li za rze wie grze chu, któ re na zy wa się po żą dli wo ścią, czy li pra wem człon ków, lub
osła bie niem na tu ry, i in ny mi mia na mi” (PL 191,1368 D – 1369 A; jak by wszyst ko z Glos sa
or di na ria do te go uryw ka, u Mi ko ła ja z Li ry, VI,11a). „In ne mia na” za pi sa ne są w na stępnej
po wa dze Au gu sty na, wzię tej z Glos sa do Rz 6,12-14 (PL 191,1407 D, 1408 A); „pra wo ciała”,
ta mże (1407 B).

679 Ra czej: De con ti nen tia, roz dział 3, n. 8: „Jest więc w nas po żą dli wość grze chu, której
nie na le ży po zwo lić pa no wać; są jej pra gnie nia, któ rych nie na le ży słu chać” (PL 40,354;
CSEL 41,140). Po zo sta łe, jak się zda je, z Glos sa Mi strza do Rz 6,12-14 (PL 191,1408 A).



na tu ry.” „Osła bie nie zaś to jest ty ra nem,680 któ ry uru cha mia złe pra gnie nia.
Je że li więc chcesz być zwy cięz cą ty ra na”, i nie przy ja cie la zna leźć bez bron -
ne go,681 nie słu chaj złej po żą dli wo ści. – Ty mi sło wa mi wy star cza ją co oka -
zu je się, że za rze wiem grze chu jest po żą dli wość.

Roz dział 9b (199).

1. Że pod na zwą po żą dli wo ści poj mu je się za rze wie, któ re na zy wa
się za rze wiem grze chu. Na zwą zaś po żą dli wo ści ozna czył naj pierw nie
akt po żą da nia, lecz wa dę, gdy na zwał ją „pra wem cia ła”.682 Dla te go te nże
[501] w trak ta cie De ver bis Apo sto li po wia da:683 „W cie le tej śmier ci 684

zawsze jest wal ka, po nie waż ta po żą dli wość, z któ rą zo sta li śmy zro dze ni,
nie mo że się skoń czyć, jak dłu go ży je my; mo że co dzień się zmniej szać,
skoń czyć się nie mo że.” Co to zaś jest ta po żą dli wość, z któ rą zo sta li śmy
zro dze ni? Jest za iste wa dą, któ ra spra wia, że nie mow lę zdol ne jest po żą -
dać, do ro słe go zaś po żą da ją cym czy ni.

2. Oka zu je przez po do bień stwo. Jak bo wiem w oku nie wi do me go nocą
jest wa da śle po ty, lecz nie wi docz na i nie ma ró żni cy mię dzy wi dzą cym i nie -
wi do mym, niż do pie ro z na sta niem świa tła: tak w dziec ku nie wi dać, że jest
wa da, aż na dej dzie czas doj rzal sze go wie ku.

Roz dział 10c (200).

1. Że przez Ada ma na wszyst kich prze szedł grzech pier wo rod ny, to
jest po żą dli wość. Z te go mo żna zro zu mieć, czym jest grzech pier wo rodny,
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680 Po praw niej, (jak wy ni ka z Flo ru sa, do te go uryw ka, 103), De ver bis Apo sto li ser mo
12, to zna czy Ser mo 30, roz dział 5, n. 6: „Osła bie nie to jest ty ra nem: je że li chcesz być zwy -
cięz cą ty ra na, wzy waj Chry stu sa wo dza” (PL 38,190; CCL 41,386).

681 Tu za rów no przy to czo na Glos sa (PL 191,1408 A), jak licz ne ko dek sy Sen ten cji, na
mar gi ne sach wy mie nia ją: Am bro ży. Zo bacz: Am bro zja ster do Rz 6,13: „Dla te go człon ki
nasze... po wścią gać mu si my, aby nie przy ja ciel nasz zna le zio ny bez bron ny, uległ” (PL 17
[1845]102 B; CSEL 81-I,198). Czy tel nik zaś niech zwa ża, po nie waż w Glos sa Mi strza (1408 A)
przy koń cu czy ta się: „nie słu chaj po żą dli wo ści źle czy niąc, ani też nie po żą daj cie (tak!)
roz ko szu jąc się lub zga dza jąc.”

b Zło żo ny (po czą tek nu me ru 1 i nu me ru 2) z Sum ma sen ten tia rum, III,11 (PL 171,1135 C;
176,107 A -B), na stęp nie z Glos sa do Rz 7,25 (PL 191,1431 D – 1432 A) oraz do Rz 4,7 (1369
A). War to za zna czyć, że ostat nie sło wa nu me ru 1 są już w Glos sa Mi strza do Rz 4,7: „nie -
mow lę czy ni, że jest zdol ne po żą dać, ale nie po żą da, do ro słe go zaś, że ta kże po żą da” (PL
191,1369 A); lecz skąd zo sta ły one wzię te, nie wie my.

682 Mia no wi cie Au gu styn, De bap ti smo pa rvu lo rum, II, roz dział 28, n. 45 (PL 44,178;
CSEL 60,116n), gdzie w sa mej rze czy mó wi: pra wo grze chu. W wer sji zaś tej po wa gi za wartej
w Glos sa Mi strza do Rz 6,12 (PL 191,1407 B) czy ta się: pra wo cia ła.

683 Ser mo 151, roz dział 5, n. 5 (PL 38,817).
684 Rz 7,24.
c Po za sło wa mi wpro wa dza ją cy mi wszyst ko z Glos sa do Rz 5,12 (PL 191,1387 D, 1388 D

– 1389). Jest ona zło żo na z ró żnych źró deł, czy to z Au gu sty na, czy z Glos sa or di na ria, (u Mi -
koła ja z Li ry VI,13a), czy mo że ze szko ły An zel ma z La on, (na przy kład: „wszy scy by li w nim



mia no wi cie wa da po żą dli wo ści, któ ra we szła we wszyst kich zro dzonych
pożą dli wo ścio wo przez Ada ma i ich zma za ła. – Stąd Au gu styn w księ dze 
De bap ti smo pa rvu lo rum:685 „Adam prócz przy kła du do na śla do wa nia 
ta kże ukry tą za ra zą swo jej po żą dli wo ści cie le snej za ra ził w so bie wszyst -
kich, po cho dzą cych z je go ro du. Dla te go słusz nie po wie dział Apo stoł:686

Bo wszy scy w nim zgrze szy li.”
2. Jak poj mu je się: „Wszy scy w nim zgrze szy li”. „Roz wa żnie i bez

dwu znacz no ści Apo stoł to po wie dział:687 czy bo wiem poj mu je się w nim 
o czło wie ku, czy w nim o grze chu, jest po praw ne.” „W Ada mie bo wiem
wszy scy zgrze szy li jak w ma te rii,688 nie tyl ko za je go przy kła dem, jak mó -
wią Pe la gia nie.689 Wszy scy bo wiem by li tym jed nym czło wie kiem”, to jest
by li w nim ma te rial nie. – Am bro ży: Ja sne jest więc,690 że wszy scy w Ada -
mie zgrze szy li jak by w ma sie. On bo wiem ze psu ty przez grzech, któ rych
zro dził, wszy scy zro dze ni [502] zo sta li pod grze chem; stąd więc wszy scy
są grzesz ni ka mi.” – Au gu styn, na py ta nia Hi la re go. Tak i w tym jed nym
grze chu, któ ry wszedł na ten świat, słusz nie mó wi się, że wszy scy zgrze -
szyli:691 po nie waż „jak przez owe go jed ne go czło wie ka,692 tak przez je den
i ten sam grzech nie mo gą być nie tknię ci, je że li od je go wi ny nie zo sta ną
przez chrzest Chry stu sa uwol nie ni.” – Au gu styn, De bap ti smo pa rvu lo -
rum: „In ne więc są wła sne grze chy,693 któ ry mi grze szą tyl ko ci, któ rych te
grze chy są; czymś in nym ten je den, w któ rym zgrze szy li wszy scy,” to jest
przez któ ry wszy scy sta li się grzesz ni ka mi.694

Roz dział 11d (201).

Co to za grzech, w któ rym wszy scy zgrze szy li, mia no wi cie pier wo -
rod ny, któ ry wy nik nął z nie po słu szeń stwa. To jest grzech pier wo rod -
ny, przez któ ry wszy scy po żą dli wo ścio wo zro dze ni, ro dzą się grzesz ni ka mi,
po nie waż wy pły nął z Ada ma, czy li z je go nie po słu szeń stwa, a na po tom -
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jed nym czło wie kiem, nie oso bo wo, lecz ma te rial nie, po nie waż ma te ria wszyst kich w nim
by ła”. W Sen ten tiae An sel mi, wyd. F. Blie met zrie der, 67), oraz in nych za zna czo nych w tek -
ście. Zo bacz ta kże Glos sa Gil ber ta, jak wy żej, Dys tynk cja XXX, roz dział 4.

685 Księ ga I, roz dział 9, n. 10 (PL 44,115; CSEL 60,11). 
686 Rz 5,12.
687 Au gu styn, ta mże, roz dział 10, n. 11 (PL 44,115; CSEL 60,12n), zwięź le.
688 Glos sa or di na ria do Rz 5,12 (u Mi ko ła ja z Li ry, VI,13a); czę ścio wo u Au gu sty na jak

wy żej.
689 Zo bacz wy żej, Dys tynk cja 30, roz dział 4.
690 Am bro zja ster, do Rz 5,12 (PL 17[1845]92 C; CSEL 81-I.165).
691 Zo bacz Rz 5,12: Przez jed ne go czło wie ka grzech wszedł na ten  świat... w nim

wszyscy zgrze szy li.
692 Au gu styn, Epi sto la 157 (ad Hi la rium), roz dział 3, n. 18 (PL 33,683; CSEL 44,466).
693 Księ ga I, roz dział 10, n. 11 (PL 44,115; CSEL 60,12).
694 Zo bacz: Rz 5,19.
d Roz dzia ły 11-12, zo bacz Glos sa Mia strza do Rz 5,12 (PL 191,1395 C).



nych prze szedł. – Stąd Apo stoł słusz nie rze cze:695 przez nie po słu szeń stwo
jed ne go czło wie ka wie lu grzesz ni ka mi się sta ło: ono jest grze chem uczyn -
ko wym; gdy wcze śniej po wie dział:696 przez jed ne go czło wie ka grzech
wszedł na ten świat, oraz że w nim wszy scy zgrze szy li: to na le ży przyj mo -
wać ja ko po wie dzia ne o grze chu pier wo rod nym.

Roz dział 12 (202)

W ja kim zna cze niu po wie dzia ne zo sta ło: „przez nie po słu szeń stwo
jed ne go, wie lu grzesz ni ka mi się sta ło.” Co więc po wie dział: przez nie -
po słu szeń stwo jed ne go wie lu grzesz ni ka mi się sta ło, trze ba poj mo wać, że
w tym zna cze niu zo sta ło po wie dzia ne: iż z nie po słu szeń stwa Ada ma, czy li
z uczyn ko we go grze chu Ada ma, wy szedł grzech pier wo rod ny, przez któ ry
wszy scy ro dzą się grzesz ni ka mi, tak by i w nim był i na wszyst kich prze cho -
dził.697

[503] Roz dział 13e (203).

1. Że grzech pier wo rod ny w Ada mie był, a w nas jest. Dla te go Augu -
styn od po wia da jąc Ju lia no wi błęd no wier cy,698 spie ra ją cer mu się, że w nie -
mow lę tach nie ma żad ne go grze chu, wy raź nie twier dzi, że grzech pier wo-
rod ny wy szedł z wo li Ada ma i przez je go nie po słu szeń stwo wszedł na świat.

2. Py ta nie Ju lia na. Ju lian bo wiem py ta, przez co grzech jest w nie mowlę-
ciu, tak mó wiąc: „Nie grze szy ten, kto się ro dzi; nie grze szy ten, kto zrodził;
nie grze szy ten, kto stwo rzył. Ja ki mi więc szcze li na mi, zmy ślasz, że grzech
wszedł, przez ty le stra ży nie win no ści?” – Od po wiedź Au gu sty na: „Od po -
wia da mu Pi smo Świę te:699 przez jed ne go czło wie ka grzech wszedł na ten
świat, Apo stoł rze cze:700 przez nie po słu szeń stwo jed ne go. O co wię cej pyta?
Cze go wy raź niej sze go szu ka?”

3. In ne py ta nie Ju lia na. Ju lian po wia da też: „Je że li przez czło wie ka
grzech wszedł na świat, grzech jest albo z woli, albo z natury. Jeżeli jest z woli,
zła jest wo la, któ ra grzech po peł ni ła; je że li zaś jest z na tu ry, zła jest na tura.”
– Od po wiedź Au gu sty na. Je mu „od po wia dam: Grzech jest z wo li. Py ta
mo że, czy grzech pier wo rod ny jest z wo li. Od po wia dam, że i grzech pier -
wo rod ny jest cał kiem z wo li, po nie waż za sia ny zo stał z wo li pierw sze go
czło wie ka, by w nim był i na wszyst kich prze cho dził.”
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695 Rz 5,19.
696 Rz 5,12.
697 Zo bacz ni żej, przy koń cu roz dzia łu 13 w Dys tynk cji 30.
e Z Glos sa do Rz 5,19 (PL 191,1397 A -C), z wie lu prze sta wie nia mi.
698 De nup tiis et con cu pi scen tia, II, roz dzia ły 27-28, nn. 47-48 (PL 44,463n; CSEL 42,

302nn), skąd też nu me ry 2-3.
699 Rz 5,12.
700 Rz 5,19.



Roz dział 14f (204).

1. Za rzut nie któ rych prze ciw ko te mu, co wy żej zo sta ło po wie dzia-
ne, że wszy scy lu dzie by li w Ada mie. Te mu zaś, co po wie dzie li śmy,701

że w Ada mie by li wszy scy lu dzie, nie któ rzy chwy ta ją cy za sło wa 702 prze ciw -
sta wia ją się, tak mó wiąc: Nie ka żde [504] cia ło, któ re przez Ada ma zo sta -
ło prze ka za ne, mo gło w nim jed no cze śnie ist nieć, po nie waż o wie le
więk szej jest wiel ko ści, niż by ło cia ło Ada ma, w któ rym na wet ty le czą ste -
czek nie by ło, ile od nie go lu dzi po cho dzi. Dla te go twier dzą, że nie jest
praw dzi we, iż sub stan cja ka żde go ist nia ła w pierw szym ro dzi cu.

2. Od po wiedź gdzie otwie ra się, jak by li w Ada mie we dług za sa dy
za rod ko wej i jak od nie go po cho dzą, mia no wi cie pra wem roz ra dza -
nia. Mo żna im od po wie dzieć, że ma te rial nie703 i przy czy no wo, nie for mal -
nie, mó wi się, że w pierw szym czło wie ku by ło wszyst ko, co w ludz kich
cia łach jest z na tu ry; i po cho dzi od pierw sze go ro dzi ca pra wem roz ra dza -
nia; i w so bie jest po więk szo ne i po mno żo ne, cho ciaż żad na ob ca sub stan -
cja w to nie prze cho dzi; i to w przy szło ści zmar twych wsta nie. Po ży wie nie
ma za iste z po kar mów, lecz po kar my nie prze mie nia ją się w sub stan cję
ludz ką, tę mia no wi cie, któ ra od Ada ma po cho dzi przez roz ra dza nie.

3. Ja kim spo so bem po cho dzi przez roz ra dza nie. Prze ka zał bo wiem
Adam odro bi nę ze swo jej sub stan cji w cia ła sy nów, kie dy ich ro dził, to zna -
czy odro bi na zo sta ła od dzie lo na z ma sy je go sub stan cji, a ufor mo wa ne stąd
cia ło sy na po więk szy ło się przez mno że nie sie bie, bez do da nia rze czy ze -
wnętrz nej. I z nie go tak po więk szo ne go coś tak sa mo od dzie la się, z cze go
for mo wa ne są póź niej sze cia ła. I tak po stę pu je po rzą dek pło dze nia pra -
wem roz ra dza nia aż do koń ca ro dza ju ludz kie go. Prze to dla pil nie i przej -
rzy ście poj mu ją cych ja sne jest, że wszy scy co do ciał by li w Ada mie przez
za sa dę za rod ko wą i z nie go po cho dzą pra wem roz ra dza nia.

Roz dział 15g (205).

1. Po wa gą i ro zu mo wa niem do wo dzi się, że nic ze wnętrz ne go nie
ob ra ca się w ludz ką sub stan cję, któ ra jest z Ada ma. – Po wa ga. Że zaś
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f Nu me ry 1-2. Po więk szej czę ści z Sum ma sen ten tia rum, III,10 (PL 171,1134 A -B;
176,105 D – 106 A). Idzie tu ona za szko łą An zel ma z La on; zo bacz O. Lot tin, Psy cho lo gie
et mo ra le, IV,70 i 38.

701 Zo bacz wy żej, Dys tynk cja 30, przy koń cu roz dzia łu 10, a jest to zda nie Au gu sty na, De
bap ti smo pa rvu lo rum, księ ga I, roz dział 10, n. 11: „Czymś in nym ten je den, w któ rym
zgrze szy li wszy scy, kie dy wszy scy by li tym jed nym czło wie kiem” (PL 44,115; CSEL 60,12);
zo bacz ta kże księ ga III, roz dział 7, n. 14 (PL 44,194; CSEL 60,141); oraz Con tra Iu lia num
opus im per fec tum, IV,104 (PL 45,1400).

702 Zo bacz Prz 19,7: Kto się tyl ko na sło wa sa dzi, itd.
703 Zo bacz wy żej, Dys tynk cja 30, roz dział 10, n. 2 ; oraz Glos sa Lom bar da do Ps 84,6 (PL

191,795 D – 796 A).
g Prócz po wa gi bi blij nej wszyst ko z Sum ma sen ten tia rum, III,10 (PL 171,1134 B -C;

106 A -B); gdy cho dzi o źró dła, zo bacz O. Lot tin, Psy cho lo gie et mo ra le, IV,39; V,35n, 374nn;



nic ze wnętrz ne go nie prze cho dzi w na tu rę ludz kie go cia ła, Praw da w Ewan -
ge lii oznaj mia mó wiąc:704 Wszyst ko, co wcho dzi w usta, do brzu cha idzie
i do wy cho du się wy rzu ca. – Ro zu mo wa nie. Co ta kże ro zu mem mo że być
w ten spo sób udo wod nio ne: Nie mow lę [505] któ re za raz po uro dze niu
umie ra, w tej po sta ci po wsta nie, ja ką mia ło mieć, gdy by ży ło do wie ku trzy -
dzie stu lat, żad ną wa dą cia ła nie po wstrzy ma ne.705 Skąd więc ta sub stan cja,
któ ra tak ma ła by ła w na ro dze niu, tak wiel ka bę dzie w zmar twych wsta niu,
je śli nie mno że niem się w so bie? Stąd wi dać, że ta kże gdy by ży ło, nie skąd -
inąd, lecz w so bie mno ży ła by się owa sub stan cja; tak jak że bro, z któ re go
uczy nio na zo sta ła nie wia sta 706 i jak ewan ge licz ne chle by.707

2. Że po kar my prze cho dzą w cia ło, lecz nie w to, któ re po cho dzi
od Ada ma. Nie prze czy my jed nak, że po kar my i na po je prze cho dzą w ciało
i krew, lecz nie w praw dę ludz kiej na tu ry, któ ra po cho dzi od pierw szych ro-
dzi ców; któ ra sa ma bę dzie w zmar twych wsta niu. Po zo sta łe zaś cia ło, w które
prze cho dzą po kar my, zo sta nie w zmar twych wsta niu zrzu co ne ja ko zbęd -
ne; to jed nak, któ re po wsta je z po ży wie nia po kar ma mi i in ny mi rze cza mi. 

DYS TYNK CJA XXXIh

Roz dział 1 (206).

Ja kim spo so bem grzech pier wo rod ny z oj ców prze cho dzi na dzie -
ci: czy we dług du szy, czy we dług cia ła. Te raz po zo sta je zba dać, jak ów
grzech z oj ców prze ka zy wa ny jest na dzie ci, mia no wi cie czy tyl ko we dług
sa mej du szy, czy we dług cia ła, czy we dług oboj ga.

Roz dział 2 (207).

Po gląd nie któ rych, błęd nie wie rzą cych, że du sze są ze szcze pu.
Nie któ rzy my śle li,708 że grzech pier wo rod ny za cią ga się we dług du szy, nie
tyl ko we dług cia ła, bo są dzi li, że nie tyl ko cia ło lecz i du sza jest ze szcze pu.
Jak bo wiem w ro dze niu po tom stwa cia ło bie rze się sub stan cjal nie z cia ła
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któ ry ta kże za zna cza, i słusz nie: „Ma my tu pierw sze za ry sy przy szłe go za gad nie nia O praw -
dzie na tu ry ludz kiej, któ re przez dłu gi czas zaj mo wa ło szko ły” (IV,55 w przy pi sie).

704 Mt 15,17.
705 Zo bacz Au gu styn, De ci vi ta te Dei, XXII, roz dzia ły 14 i 19 (PL 41,776n, 780n; CSEL

40-II,622n oraz 628-631; CCL 48,833n). Zo bacz też ni żej: Księ ga Czwar ta, Dys tynk cja 44,
roz dzia ły 1-3.

706 Rdz 2,21-22.
707 Mk 6,34-44; J 6,5-13.
h Roz dzia ły 1 i 2 z Hu go na, De sa cra men tis, I,7,29 (PL 176,299 A -B).
708 Zo bacz: Au gu styn, De Ge ne si ad lit te ram, X, roz dzia ły 11-26 (PL 34,415-428; CSEL

28-I,307-332).



oj cow skie go, tak rów nież, że z du szy ro dzą ce go du sza zro dzo ne go isto -
[506] to wo się wy wo dzi, uwa ża ją. Prze to jak przez ze psu te cia ło za sie wane
jest ze psu te cia ło, tak rów nież z du szy grzesz ni cy, du sza grzesz ni ca, za ra -
żo na pier wo rod nym ze psu ciem, mó wi się, że od nich po cho dzi.

Roz dział 3i (208).

1. Po tę pia po wy ższy po gląd i mó wi, że grzech prze ka zy wa ny jest
przez cia ło, oraz uka zu je ja kim spo so bem. To jed nak wia ra ka to lic ka
od rzu ca i po tę pia ja ko prze ciw ne praw dzie, któ ra do pusz cza, że ze szczepu
jest tyl ko cia ło, jak wy żej po wie dzie li śmy,709 a nie du sze. A więc nie we dług
du szy, lecz we dług sa me go cia ła, grzech pier wo rod ny za cią ga ny jest od
rodzi ców.

2. Dla cze go mó wi się, że po żą dli wość jest w cie le. Grze chem bo -
wiem pier wo rod nym, jak wy żej po wie dzie li śmy,710 jest po żą dli wość: cho ciaż
nie czyn, ale wa da. Stąd Au gu styn, Ad Va le rium:711 „Ta po żą dli wość jest
pra wem człon ków lub cia ła, któ re jest pew ną cho ro bli wą skłon no ścią lub
cho ro bą, któ ra po ru sza nie do zwo lo ne pra gnie nie, to jest cie le sną po żą dli -
wość, która prawem grzechu712 jest zwana.” Mówi się, że jest w ciele, nie żeby
jej w du szy nie by ło, lecz po nie waż w du szy jest przez ze psu cie cia ła.

Roz dział 4 (209).

Uka zu je przy czy nę ze psu cia cia ła, z któ re go w du szy po wsta je
grzech. Cia ło bo wiem zo sta ło w Ada mie ze psu te przez grzech tak bar dzo,
że gdy przed grze chem mę żczy zna i nie wia sta mo gli spół ko wać bez po budza -
ją ce go go rą ca lu bie żno ści oraz po żą dli wo ści, i by ło by ło że nie po ka lane,713

już po grze chu nie mo że za ist nieć cie le sne zbli że nie bez lu bie żnej po żą dli -
wo ści, któ ra za wsze jest wa dą, a na wet wi ną, je że li nie jest uspra wie dli wio -
na przez do bra ma łżeń stwa. W po żą dli wo ści więc i lu bie żno ści po czy na się
isto ta ży ją ca, któ ra ma być ufor mo wa na w cia ło po tom stwa. Dla te go sa mo
cia ło, któ re po czy na się w grzesz nej po żą dli wo ści, zma za ne jest i ze psu te;

483Dystynkcja 31

i Nu mer 1. Tro chę, ra czej we dług zna cze nia, z Hu go na, De sa cra men tis, I,7,30 (PL
176,300 D – 301 A). – Nu mer 2. Zwięź le z Glos sa Mi strza do Rz 7,25 (PL 191,1430 C).

709 W Dys tynk cji 18, roz dzia le 7.
710 W Dys tynk cji 30, roz dzia łach 8 i 9.
711 De nup tiis et con cu pi scen tia. I, roz dzia ły 30-31, nn. 34-35 (PL 44,43; CSEL 42,245nn),

zwięź le.
712 Zo bacz: Rz 7,23.
713 Zo bacz: Hbr 13,4; po rów naj wy żej Dys tynk cję 20, roz dział 1. Co do ca łe go roz dzia łu 4

patrz: Au gu styn. De nup tiis et con cu pi scen tia, I, roz dział 24, n. 27 (PL 44,429; CSEL
42,239n).



du sza przez ze tknię cie z nim, gdy jest wle wa na, za cią ga pla mę, któ rą jest
zma za na i sta je się win na, to zna czy wa dę po żą dli wo ści, któ ra sta no wi
grzech pier wo rod ny.

[507] Roz dział 5k (210).

1. Że z po wo du ze psu cia cia ła, któ re jest przy czy ną grze chu, mówi
się, że grzech jest w cie le. Dla te go mó wi  się, że sam grzech jest w cie le.
Cia ło więc, któ re za sie wa ne jest w po żą dli wo ści lu bie żnej, nie ma ani winy,
ani czy nu wi ny, lecz przy czy nę. W tym więc, co jest za sia ne, jest ze psu cie;
w tym zaś, co się ro dzi, po żą dli wość jest wa dą. 

2. Stąd Am bro ży tak mó wi o sło wach Apo sto ła:714 „Ja kim spo so bem
grzech miesz ka w cie le, sko ro nie jest sub stan cją, lecz bra kiem do bra? Oto:
cia ło pierw sze go czło wie ka zo sta ło ze psu te przez grzech. I to ze psu cie przez
stan ob ra zy po zo sta je w cie le, ma jąc moc Bo skie go wy ro ku wy da nego na
Ada ma; przez wspól no tę z nim du sza pla mi się grze chem. Przez to więc, że
jest przy czy ną grze chu, mó wi się, że grzech za miesz ku je w cie le.” – To jest pra -
wo grze chu. Te nże sam:715 „Grzech nie miesz ka w duchu, lecz w ciele, po nie -
waż przy czy na grze chu z cia ła jest, a nie z du szy; bo cia ło jest z po cho dze nia
ciała grzechu, i przez szczep wszelkie ciało staje się ciałem grzechu.” Dusza
zaś nie pochodzi ze szczepu, i dlatego nie ma w sobie przyczyny grzechu.

3. Au gu styn ta kże wy ka zu je, że du sza za cią ga grzech z cia ła, mó wiąc 
w pew nym ka za niu De ver bis Apo sto li:716 „Wa dą po żą dli wo ści jest to, co
du sza za cią ga, ale z cia ła. Na tu ra bo wiem ludz ka [508] nie Bo żym dzie łem
zo sta ła pier wot nie usta no wio na z wi ną, lecz wy pły wa ją cym z osą du wo li
pierw szych lu dzi grze chem, zo sta ła zra nio na wa dą”, tak że nie ma w cie le
do bra,717 lecz grzech, któ rym za ra ża się du sza.
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k Nu mer 1: Z Hu go na, De sa cra men tis, I,7,31 (PL 176,302 A -B) z wie lu opusz cze niami. –
Nu mer 2. Pierw sza po wa ga z Glos sa au to ra do Rz 7,19; dru ga do Rz 7,22 (PL 191,1423 D –
1424 A, 1425 C). – Nu mer 3: Z te jże Glos sa do Rz 7,25 (PL 191,1429 C).

714 To zna czy Am bro zja ster, do Rz 7,18 (PL 17[1845]112 D – 113 A; CSEL 81-I,236nn).
715 Do Rz 7,22 (PL 17[1845]113 D – 114 A; CSEL 81-I,240).
716 Tę po wa gę mo że my wy ja śnić za po śred nic twem Flo ru sa z Lyonu, do Rz 7,18, oraz

ru bryk ko dek sów Glos sa Mi strza do te go uryw ka (x 51s; z 24d): ru bry ka De ver bis Apo stoli
do ty czy ra czej in nej po prze dza ją cej po wa gi: „Po ru sze nie da lej nie do zwo lo ne go...” (PL
191,1429 B). Po tem: „Na stę pu je: Bo wiem, że we mnie, to jest w cie le mo im, nie miesz ka
do bro. (Au gu styn w ka za niu [ko deks „z” do da je: ja kimś], ru bry ka mar gi nal na): „To za iste
mó wi, po nie waż wada cia ła w rze czy do brej nie jest do brem, któ ra gdy prze sta nie ist nieć,
cia ło bę dzie, lecz już nie bę dzie ułom ne lub ska żo ne” (= De con ti nen tia, roz dział 8, n. 19;
PL 40,361; CSEL 41,163; u Flo ru sa, 130). To bo wiem jest wa dą po żą dli wo ści, któ rą za iste
za cią ga duch, lecz z cia ła (= sło wa Mi strza?). (Au gu styn prze ciw ko Ju lia no wi, ru bry ka mar -
gi nal na). Na tu ra bo wiem ludz ka... zra nio na” (= pa ra fra za Con tra Iu lia num, IV, roz dział 9,
n. 54; PL 44,764; zo bacz: Con tra Iu lia num opus im per fec tum, VI, roz dział 14; PL 45,1529,
któ rej to po wa gi brak u Flo ru sa).

717 Rz 7,18. Zo bacz  Dys tynk cja 31, roz dział 5, n. 3, przy pis pierwszy. 



Roz dział 6 l (211).

1. O przy czy nie grze chu pier wo rod ne go, któ ra jest w cie le: czy jest
wi ną, czy ka rą. Tu zwy kło się py tać, czy przy czy na grze chu pier wo rod ne go,
o któ rej po wie dzia no, że jest w cie le, jest wi ną al bo ka rą, czy czymś in nym.
– Wi ną nie mo że być, bo w rze czy nie ro zum nej wi ny nie ma. Gdy by bo -
wiem wi na by ła w cie le przed wla niem du szy, by ła by uczyn ko wa lub pier -
wo rod na. Lecz uczyn ko wej tam nie ma; a nie jest też wi ną pier wo rod ną,
po nie waż ona jest przy czy ną grze chu pier wo rod ne go. – Je że li zaś jest ka -
rą, ja ka ona jest? Cier pię tli wość, śmier tel ność, czy in ne ze psu cie? Wia do -
mo bo wiem, że te bra ki są w cie le.

2. Tu otwie ra się, co to jest, mia no wi cie brzy do ta za cią gnię ta z lu -
bie żno ści spół ku ją cych, któ ra mo że być na zwa na wa dą lub ze psu ciem.
Na co mo żna od po wie dzieć, że mno gie bra ki cia ła, a zwłasz cza ja kaś zma za,
któ rą, gdy cia ło po czy na się, za cią ga z go rą ca spół ko wa nia i lu bie żnej po żą -
dli wo ści ro dzi ców, jest przy czy ną grze chu pier wo rod ne go, któ ra słusz nie
mo że być na zwa na wa dą czy li ze psu ciem cia ła. Ta brzy do ta wy da je się więk -
sza w cie le po żą dli wo ścio wo prze ka za nym, niż w tym, skąd jest prze ka za ne.
A że wa da lub ze psu cie jest w cie le przed po łą cze niem z du szą, do wo dzi się
ze skut ku, gdy du sza jest wle wa na, że pla mi się od ze psu cia cia ła; tak jak spo -
strze ga się, że w na czy niu jest wa da, gdy wi no wla ne za mie nia się w ocet.

3. Wpro wa dze niem po do bieństw do wo dzi, że słusz nie mó wi się, iż
dzie ci za cią ga ją grzech z ro dzi ców od nie go wol nych. By śmy zaś nie
dzi wi li się i nie bu rzy li w umy śle, sły sząc, że dzie ci za cią ga ją grzech pierwo -
rod ny z ro dzi ców już przez chrzest oczysz czo nych od te go grze chu, wprowa-
dze niem ró żnych po do bieństw, że to mo że [509] być, prze ko nu je Au gu-
styn w księ dze De bap ti smo pa rvu lo rum,718 tak mó wiąc: „Cho ciaż na pletek
usu wa ny jest przez ob rze za nie, po zo sta je jed nak w tym, ko go zro dzi li ob rze-
za ni; po dob nie jak ple wa, któ ra ludz ką pra cą tak sta ran nie jest od dzie lana,
pozostaje jednak w plonie, który rodzi się z oczyszczonego zboża; tak grzech,
któ ry w ro dzi cach przez chrzest jest wy czysz czo ny, po zo sta je w tych, których
zro dzi li.” – „Z te go bo wiem ro dzą,719 co jesz cze sta re go za cią ga ją, nie z tego,
co w no wo ści po su nę ło ich mię dzy dzie ci Bo że.” Bo ro dzi ce nie ro dzą
dzieci we dług te go ro dze nia, któ rym zo sta li na no wo uro dze ni,720 lecz raczej
we dług te go, któ rym cie le śnie sa mi wpierw zro dze ni zo sta li.
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l Nu mer 1. Za gad nie nie po cho dzi z Sum ma sen ten tia rum, III,12 (PL 171,1137 A;
176,108 C). Od po wiedź w nu me rze 2 jest Mi strza; po do bień stwo do na czy nia, za czerp nięte
z te jże Sum ma sen ten tia rum, czę sto by ło sto so wa ne w szko le An zel ma z La on. – Nu mer 3.
Po wa ga Au gu sty na z te jże Sum ma sen ten tia rum, nie co ni żej; o jej źró dle zo bacz: O. Lot tin,
Psy cho lo gie et mo ra le, IV,40-41. Za koń cze nie jest z tej sa mej Sum ma sen ten tia rum.

718 Księ ga III, roz dział 8, n. 16 n(PL 44,195; CSEL 60,142).
719 Au gu styn, ta mże, księ ga II, roz dział 9, n. 11 (PL 44,158; CSEL 60,82); zważ sta re go

czło wie ka oraz no we go czło wie ka, o któ rym Rz 6,4-6 i Ef 4,22-24.
720 Zo bacz J 3,6-7: Co na ro dzi ło się z cia ła, cia łem jest; a co na ro dzi ło się z Du cha,

duchem jest... Trze ba się wam na no wo na ro dzić.



Roz dział 7m (212).

1. Dla cze go na zy wa się pier wo rod ny, mó wi się tu z epi lo giem. Wy -
ka za ne już zo sta ło, co to jest grzech pier wo rod ny i jak z ro dzi ców na dzie -
ci i przez cia ło na du szę prze cho dzi. Z te go rów nież wia do mo, dla cze go
na zy wa się grze chem pier wo rod nym: mia no wi cie dla te go, po nie waż z wa -
dli we go pra wa na sze go po cho dze nia, w któ rym po czy na my się, mia no wi -
cie lu bie żnej po żą dli wo ści cia ła jest prze ka zy wa ny, jak wy żej zo sta ło
po wie dzia ne.721 Bo nie po nie waż z cia ła po cho dzą ce go od Ada ma je ste śmy
po czę ci, dla te go za cią gnę li śmy grzech, gdyż i cia ło Chry stu sa ufor mo wa ne
zo sta ło z te go sa me go cia ła, któ re od Ada ma po cho dzi, lecz je go po czę cie
do ko na ło się nie pra wem grze chu, to jest po żą dli wo ści cia ła: stąd i je go
cia ło nie by ło grzesz ne, co wię cej z dzia ła nia Du cha Świę te go. Na sze zaś
po czę cie nie do ko nu je się bez lu bie żno ści i dla te go nie jest bez grze chu.

2. Au gu styn. Co ja sno wy ka zu je Au gu styn w księ dze De fi de ad Pe trum
tak mó wiąc:722 „Po nie waż gdy mę żczy zna i nie wia sta ze so bą wza jem spół -
ku ją, zbli że nie ro dzi ców nie jest bez lu bie żno ści, dla te go po czę cie dzie ci
ro dzą cych się z ich cia ła nie mo że być bez grze chu; sko ro dzie ciom nie
prze ka zu je grze chu po cho dze nie, lecz lu bie żność; i nie płod - [510] ność
na tu ry ludz kiej po wo du je, że lu dzie ro dzą się z grze chem, lecz brzy do ta
lu bie żno ści, któ rą lu dzie ma ją z jak naj bar dziej  spra wie dli we go po tę pie -
nia te go grze chu. Dla te go bło go sła wio ny Da wid z po wo du grze chu pier -
wo rod ne go, któ rym na tu ral nie ob cią że ni są sy na mi gnie wu,723 po wia da:724

W nie pra wo ściach je stem po czę ty  i w grze chach po czę ła mnie mat ka mo -
ja.” Z te go więc wi dać, że z pra wa po czę cia prze ka zy wa ny jest grzech pier -
wo rod ny, bo gdy by po czę cie z cia ła tak się nie do ko ny wa ło, du sza z po łą -
cze nia z cia łem nie za cią ga ła by wa dy po żą dli wo ści.

3. Za rzut nie któ rych, usi łu ją cych do wieść, że grzech nie jest prze -
ka zy wa ny pra wem cie le sne go zbli że nia. Lecz te mu sta wia się za rzut w ten
spo sób: W sa mym po czę ciu, gdzie mó wi się, że prze ka zy wa ny jest grzech,
roz krze wia się cia ło; i we dług le ka rzy nie wte dy wle wa na jest du sza, lecz
już po ukształ to wa niu cia ła. Co i Mo jżesz otwar cie oznaj mia w Księ dze Wyj -
ścia,725 gdzie mó wi o zra nie niu nie wia sty brze mien nej: Je śli któ ry, rze cze,
ude rzył by nie wia stę brze mien ną, tak że by po ro ni ła, gdy płód jesz cze był
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m Nu me ry 1-2. Mie sza ni na z Sum ma sen ten tia rum, III,12 (PL 171,1136 B – 1137 A;
176,107 D – 108 C), i Glos sa Lom bar da do Rz 4,8 (PL 191,1369 B -C), gdzie koń czy się
wykład Mi strza o grze chu pier wo rod nym. – Nu me ry 3-4: po więk szej czę ści z tej sa mej Summa
sne ten tia rum (PL 171,1136 B -C; 176,107 D – 108 A).

721 Dys tynk cja 31, roz dział 4.
722 Roz dział 2, n. 16 (dzie ło Ful gen cju sza, PL 65,679 B -C; CSEL 91A,721).
723 Ef 2,3.
724 Ps 50,7.
725 Wj 21,22-23, czę ścio wo zgod nie z Wul ga tą, a czę ścio wo zgod nie ze sta rym prze kładem

ła ciń skim (Ve tus La ti na).



bez kształt ny, pod le gnie ka rze pie nię żnej; je że li zaś był by już ukształ to -
wa ny, od da du szę za du szę. Poj mu je się zaś ukształ to wa ny ja ko oży wio -
ny wła sną du szą, a bez kształt ny, któ ry jesz cze nie ma du szy.726 W sa mym
więc po czę ciu, gdy roz krze wia ne jest cia ło, du sza jesz cze nie jest wle wa -
na. Ja kim więc spo so bem prze ka zu je się tam grzech, sko ro grzech nie mo -
że być tam, gdzie nie ma du szy?

4. Od po wiedź z roz strzy gnię ciem. Na to mo żna od po wie dzieć, że mó -
wi się, iż grzech prze ka zy wa ny jest w tym po czę ciu, nie po nie waż grzech
pier wo rod ny tam jest, lecz po nie waż cia ło tam za cią ga to, z cze go po wsta -
je grzech w du szy, gdy jest wle wa na. I jed no i dru gie zwie się po czę ciem,
mia no wi cie i gdy cia ło roz krze wia się oraz przyj mu je for mę ludz kie go cia -
ła, i gdy du sza jest wle wa na. To rów nież nie kie dy zwa ne jest na ro dze niem;
stąd:727 Co się w to bie na ro dzi ło; ści śle zaś na ro dze niem na zy wa się wy da -
nie na świat.

[511] DYS TYNK CJA XXXIIn

Roz dział 1 (213).

1. Jakim sposobem grzech pierworodny odpuszczany jest w chrzcie,
sko ro i po tem ist nie je owa po żą dli wość, któ ra zwie się grze chem
pier wo rod nym. Po nie waż wy żej po wie dzia no,728 że grze chem pier wo rod -
nym jest wa da po żą dli wo ści, oraz uka za no w ja ki spo sób jest za cią ga ny od
ro dzi ców i na zy wa się pier wo rod ny, po zo sta je zba dać, ja kim spo so bem jest
od pusz cza ny w chrzcie, sko ro rów nież po chrzcie po zo sta je po żą dli wość,
któ ra by ła przed tem: skąd wy da je się , że al bo grzech pier wo rod ny nie jest
po żą dli wo ścią, al bo w chrzcie nie jest od pusz cza ny.

2. Au gu styn w księ dze De nup tiis et con cu pi scen tia:729 „Po zo sta je
mia no wi cie, jak mó wi Au gu styn, w cie le tej śmier ci 730 cie le sna po żą dli wość,
któ rej wa dli wym pra gnie niom przy ka za no nam nie ule gać; ta jed nak po żą -
dli wość co dzien nie zmniej sza się w po stę pu ją cych i wstrze mięź li wych.”
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726 Glos sa or di na ria do te go uryw ka (u Mi ko ła ja z Li ry I,168c); z Au gu sty na, Qu aestiones
in Hep ta teu chum, II, za gad nie nie 80 (PL 34,626; CSEL 28-II,147; CCL 33,111).

727 Zo bacz Mt 1,20: al bo wiem co się w niej uro dzi ło; Łk 1,35: I to, co się z cie bie na rodzi,
itd. Po rów naj Glos sa or di na ria do Mt 1,20: „Z niej się ro dzić, jest być wy da nym na świat.
W niej zaś się ro dzić, jest po cząć się” (u Mi ko ła ja z Li ry, V,8a). Patrz Au gu styn, Epi stola 187
(ad Dar da num), roz dział 10, n. 33 (PL 33,844n; CSEL 57,110n).

n Zo bacz O. Lot tin, Péché ori gi nel et bap tê me de sa int An sel me à sa int Tho mas d’Aquin,
w Psy cho lo gie et mo ra le IV,284-305. – Roz dział 1, n. 1. Po rów naj: Hu go, De sa cra men tis,
I,7,37 (PL 176,304 B -D); Sum ma sen ten tia rum III,11  (PL 171,1135 D; 176,107 nB -C). –
Nu mer 2: Z Glos sa Lom bar da do Rz 4,8 (PL 191,1369 B); na stęp nie z Summa Sen ten tiarum,
ta mże, oraz z po wie dzia ne go już przez Mi strza w te jże Glos sa (1369 A et D.

728 Dys tynk cja 30, roz dział 8, n. 2.
729 Księ ga 2, roz dział 25, n. 28 (PL 44,430; CSEL 42,241). Co do dal szych zo bacz ta mże

roz dział 23, n. 25 (428, 237n).
730 Zo bacz Rz 7,24.



Lecz cho ciaż po chrzcie po żą dli wość po zo sta je, jed nak nie pa nu je i nie kró -
lu je jak przed tem; a na wet przez ła skę chrztu ła go dzo na jest i zmniej sza -
na, by po tem nie mo gła pa no wać, chy ba że ktoś od da si ły wro go wi,
cho dząc za po żą dli wo ścia mi.731 I po grze chu nie po zo sta je ku ob wi nie niu,
po nie waż nie jest po czy ty wa na za grzech, lecz jest tyl ko ka rą grze chu; przed
chrztem zaś ka rą jest i wi ną. 

3. Że grzech pier wo rod ny od pusz cza ny jest dwo ma spo so ba mi,
mia no wi cie wy cień cza niem się i roz wią za niem wi ny. Z dwóch więc
po wo dów mó wi się, że grzech pier wo rod ny jest od pusz cza ny w chrzcie:
po nie waż przez ła skę chrztu wa da po żą dli wo ści jest osła bia na i wy cień cza -
na, tak by już nie kró lo wa ła, chy ba że przez zgo dę od da ne jej zo sta ną si ły,
oraz po nie waż wi na je go jest roz wią za na.

[512] 4.o Po wa ga o jed nym spo so bie od pusz cze nia. Dla te go Au gu -
styn w księ dze De bap ti smo pa rvu lo rum:732 „Ła ska po wo du je przez chrzest
to, że sta ry czło wiek zo stał ukrzy żo wa ny i znisz czo ne zo sta ło cia ło grze -
chu:733 nie tak, by roz sia na i wro dzo na w tym ży wym cie le po żą dli wość
nagle znik nę ła i prze sta ła ist nieć, lecz by mar twe mu nie prze szka dza ła ta,
któ ra by ła w na ro dzo nym. Je że li bo wiem ży je po chrzcie, ma w cie le po żą -
dli wość, z któ rą by wal czył i ją z Bo żą po mo cą zwy cię żył, je śli jed nak nie
nada rem nie przy jął je go ła skę.734 Nie to więc udzie la ne jest w chrzcie,
chyba że z nie wy po wie dzia ne go cu du Stwór cy, że pra wo grze chu, któ re
jest w człon ka ch735 cał ko wi cie wy ga sa i prze sta je ist nieć, lecz że co kol wiek
złe go przez czło wie ka zo sta ło uczy nio ne, po wie dzia ne, po my śla ne, w cało -
ści by ło zni we czo ne, i uwa ża ne by ło, jak by nie zo sta ło do ko na ne; w bo ju zaś,
po roz wią za niu wę zła wi ny, któ rym przez nią dia beł trzy mał du szę i odłączał
od jej Stwór cy, po zo sta je sa ma po żą dli wość.” – Oto tu otwar cie wy ka zu je,
że w ten spo sób jest od pusz cza ny w chrzcie, nie ja ko by nie po zo sta wał po
chrzcie, lecz że w chrzcie wi na jest ni we czo na.

5. Po wa ga o dru gim spo so bie od pusz cza nia. Ten sam na stęp nie wy -
ka zu je, że tym ta kże spo so bem jest od pusz cza ny, iż ła ską chrztu po żą dli -
wość jest ła go dzo na i zmniej sza na, w tej sa mej księ dze mó wiąc tak:736

„Pra wo cia ła, któ re Apo stoł zwie grze chem, gdy mó wi:737 Nie chże te dy
grzech nie kró lu je w wa szym śmier tel nym cie le, nie tak po zo sta je w człon -
kach tych, któ rzy od ro dze ni są z wo dy i Du cha,738 jak by nie do ko na ło się
je go od pusz cze nie tam, gdzie do ko nu je się cał ko wi cie peł ne od pusz czenie
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731 Zo bacz Syr 18,30; Rz 6,12-14.
o Nu mer 4: z Glos sa Mi strza do Rz 6,6 (PL 191,1404 C). – Nu mer 5: z tej sa mej Glos sa,

do Rz 6,12 (PL 191,1407 B -C).
732 Księ ga I, roz dział 39, n. 70 (PL 44,150n; CSEL 60,70).
733 Zo bacz: Rz 6,6.
734 Zo bacz 2 Kor 6,1: Że by ście ła ski Bo żej nie przyj mo wa li nada rem nie.
735 Rz 7,23.
736 Księ ga II, roz dział 28, n. 45 (PL 44,178; CSEL 60,116).
737 Rz 6,12.
738 Zo bacz J 3,5 



grze chów; lecz po zo sta je w sta ro ści cia ła ja ko zwy cię żo ne i zni we czone,
jeśli ja kimś spo so bem nie odży je przez nie go dzi wą zgo dę, i nie zo sta nie
przy wo ła ne do wła sne go kró le stwa oraz pa no wa nia.” Tu otwar cie oznajmia,
że w chrzcie po żą dli wość jest osła bio na: a stąd mó wi się, że jest od puszczona,
nie tyl ko dla te go, że wi na tam jest roz wią za na.

6.p O tym spo so bie od pusz cze nia Pi smo Świę ta na ucza ta kże w wie lu in -
nych świa dec twach. Mó wi bo wiem Au gu styn, Con tra Iu lia num:739 Pra wo,
któ re [513] jest w człon kach, jest wa dą cia ła, któ ra z ka ry za grzech i ze
szcze pu śmier ci po cho dzi.” „Lecz pra wo to, któ re jest w człon kach,740 od -
pusz czo ne jest od ro dze niem du cho wym, a po zo sta je w cie le śmier tel nym.
Od pusz czo ne jest, po nie waż wi na roz wią za na zo sta ła sa kra men tem, którym
od ra dza ni są wier ni; po zo sta je zaś, po nie waż spra wia pra gnie nia, z któ ry -
mi wal czą i wier ni.” – Te nże w ja kimś ka za niu De  con cu pi scen tia car nis:741

„Przez ła skę chrztu i ob my cie od ro dze nia roz wią za na jest i sa ma wi na po -
żą dli wo ści, z któ rą zo sta łeś uro dzo ny, i co kol wiek po zwo li łeś złej po żą dli -
wo ści, czy my ślą, czy mo wą, czy uczyn kiem”. – Ten sam w księ dze De
nup tiis et con cu pi scen tia:742 „Po żą dli wość cia ła, cho ciaż w od ro dzo nych
już nie jest po czy ty wa na za grzech, ja kie kol wiek jed nak po tom stwo się rodzi,
zwią za ne jest grze chem pier wo rod nym.” – Ta kże:743 „Po żą dli wość cia ła
odpusz cza na jest w chrzcie, nie że by jej nie by ło, lecz by nie by ła po czy ty -
wa na za grzech.” „To bo wiem ozna cza nie mieć grze chu,744 nie być win nym
grze chu. Jak więc in ne grze chy mi ja ją czy nem a po zo sta ją wi ną, jak za bój -
stwo i po dob ne, tak na od wrót mo że być, że po żą dli wość prze mi nie wi ną
a po zo sta nie czy nem.” Z po wy ższych jaw nie oka zu je się w ja ki spo sób
grzech pier wo rod ny od pusz cza ny jest na chrzcie.

Roz dział 2 (214).

1. O brzy do cie, któ rą cia ło za cią ga z lu bie żno ści spół ko wa nia, czy
w chrzcie jest zmy wa na. Zwy kło się tu py tać, czy i sa mo cia ło w chrzcie
oczysz czo ne jest z tej brzy do ty, któ rą w po czę ciu za cią gnę ło z lu bie żnej po -
żą dli wo ści.
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p Wszyst kie po wa gi mo żna wy czy tać w tej sa mej Glos sa, a mia no wi cie w tym po rządku:
do Rz 7,25; 8,1; 4,7-8 (PL 191,1430 C, 1432 B, 1369 A -B). Trzy ostat nie („Te nże w księ dze
De nup tiis...”) są ta kże w Sum ma sen ten tia rum, III,11 (PL 171,1136 A; 176,107 C -D).

739 Ra czej ja śniej słoń ca uka zu je się w Glos sa Mi strza do Rz 7,23 (PL 191,1430 C; x 41b,
gdzie brak wszyst kich ru bryk; z25a), cho dzi tu o dwie po wa gi: pierw sza, Au gu styn, Su per
Io an nem (ru bry ka mar gi nal na): „Pra wo... śmier ci po cho dzi” (jak wy da je się pa ra fra za trak -
ta tu 3, n. 12; PL 35,1401; CSEL 36,25n). Po tem, Au gu styn, Con tra Iu lia num ha ere ti cum
(ru bry ka mar gi nal na): „Lecz pra wo to... wier ni” (Księ ga II, roz dział 3, n. 5; PL 44,675.

740 Zo bacz Rz 7,23.
741 Ser mo 152, n. 3 (PL38,820n).
742 Księ ga I, roz dział 24, n. 27 (PL 44,429; CSEL 42,240).
743 Ta mże, roz dział 25, n. 28 (PL 44,430; CSEL 42,240).
744 Ta mże, roz dział 26, n. 29 (430; 241n).



2. Nie któ rzy mó wią, że cia ło jest tam oczysz czo ne z tej zma zy.
Niektó rym wy da je się,745 że jak du sza oczysz czo na jest od wi ny, tak i cia ło
od tej zma - [514] zy jest oczysz czo ne: że tak jak ta jem ni ca chrztu skła da
się z dwoj ga, mia no wi cie wo dy i Du cha, tak tam obo je są oczysz cze ni,
miano wi cie du sza od wi ny, a cia ło od te go ska że nia; co za iste jest praw do -
po dob ne. – In ni nie. – In ni zaś my ślą,746 że tyl ko du sza tam jest oczysz czona,
cia ło zaś nie jest od tej brzy do ty oczysz czo ne.

3. Wy ka zu je nie sto sow ność tym, któ rzy prze czą. Je że li zaś po zo sta -
je ta brzy do ta aż do pło dze nia dzie ci, któ re do ko nu je się w po żą dli wo ści
cia ła, wy da je się, że na tu ra cia ła bar dziej i bar dziej psu je się, oraz bar dziej
ze psu te wy da je się cia ło po tom ka niż ro dzi ca: po nie waż z cia ła za cho wu -
ją ce go zma zę, któ rą mia ło od po czę cia, po cho dzi zma za ne; i w po żą dli wo -
ści po czy na się, skąd też jest zma za ne; i tak z dwu po wo dów pla mi się.
Dla te go zma za cia ła wy da je się więk sza w po tom ku niż by ła w ro dzi cu.

4. Od po wiedź ich. Na co oni od po wia da ją, że cho ciaż cia ło po tom stwa
za sie wa ne jest ze ska la ne go cia ła i po czy na się w po żą dli wo ści, nie za cią ga
jed nak więk szej brzy do ty, niż mia ło cia ło, z któ re go jest za sia ne. Cho ciaż
na wet gdy by cia ło po tom stwa by ło bar dziej cuch ną ce i brud ne i dla te go
bar dziej ze psu te niż ro dzi ca, to jed nak, jak mó wią, nie dzie je się krzyw da
praw dzie: bo mó wią, że jest do rze czy, gdy by na tu ra cia ła u po tom nych za -
cią ga na by ła bar dziej ze psu ta, bo od niej, bar dziej ze psu tej, du sza bar dziej
się nie ka zi.

Roz dział 3 (215).

Od ja kie go spraw cy jest ta po żą dli wość, Bo ga mia no wi cie, czy in -
ne go. Prócz te go zwy kło się py tać, czy po żą dli wość, któ ra po zo sta je po
chrzcie i jest tylko karą, przed chrztem zaś była winą i karą, pochodzi od Boga
ja ko spraw cy, czy od ko goś in ne go. – Od po wiedź. Na co krót ko od po wia -
da jąc mó wi my, że o ile jest ka rą, Bo ga ma za spraw cę; o ile zaś jest wi ną,
dia bła lub czło wie ka ma za spraw cę.

Roz dział 4r (216).

1. Ja ką spra wie dli wo ścią ten grzech po czy ty wa ny jest du szy czy stej
od stwo rze nia, sko ro nie mo że unik nąć. Zwy kło się też py tać z ja kiej spra -
wie dli wo ści trzy ma na jest tym [515] grze chem du sza stwo rzo na przez Bo ga
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745 Zo bacz: Ra ban Maur, Li ber de sa cris or di ni bus, sa cra men tis, itd., roz dział 5 (PL
112,1169 C); oraz Glos sa or di na ria, do Dz 1,5 (u Mi ko ła ja z Li ry, VI,164a). Nie mal ten sam
po gląd u Ja na Da ma sceń skie go, De fi de or tho do xa, IV, roz dział 9 (PG 94,1122 A); w prze -
kła dzie Bur gun dio na, roz dział 82, n. 1 (wyd. E. Buy ta ert, 294); lecz są dzi my, że Mistrz nie
znał te go tek stu.

746 Zda nie po wszech niej sze, opar te na sło wach Au gu sty na, jak wy żej, Dys tynk cja 32, roz -
dział 1, n 6.

r Nu me ry 1-2 z Sum ma sen ten tia rum. III,12 (PL 171,1137 C; 176,108 D – 109 A); po -
rów naj: Hu go, De sa cra men tis, I,7,35-36 (PL 176,303n). – Nu mer 3: z Glos sa do 2 Kor 5,4
(PL 192,37 B).



nie win na, sko ro nie jest w jej mo cy go unik nąć: bo on nie jest po peł nia ny
z wol nej wo li, gdyż nie wcze śniej ist nie je du sza, niż te mu grze cho wi pod le ga.

2. Błęd na od po wiedź nie któ rych. Na to nie któ rzy od po wia da ją,747 że
dla te go du sza win na jest te go grze chu, cho ciaż przez Bo ga zo sta ła stwo -
rzo na czy sta, po nie waż gdy jest wle wa na w cia ło, ma upodo ba nie w cie le,
od któ re go za cią ga grzech. – Co gdy by by ło, nie na zy wał by się już pier wo -
rod ny, lecz uczyn ko wy.

3. Od po wiedź sto sow na i praw dzi wa. Ra czej więc dla te go mo żna
słusz nie po wie dzieć, że tej du szy po czy ty wa ny jest ten grzech, któ ry z ze -
psu cia cia ła nie uchron nie za cią ga, po nie waż, jak mó wi Au gu styn w księdze
De ci vi ta te Dei,748 „ze psu cie cia ła, któ re ob cią ża du szę,749 nie by ło przy -
czyną, lecz ka rą pierw sze go grze chu; i nie cia ło ska zi tel ne uczy ni ło du szę
grzesz ni cą, lecz grzesz na du sza uczy ni ła cia ło ska zi tel nym.”

Roz dział 5s (217).

1. Czy grzech ten jest do bro wol ny, czy ko niecz ny. O to rów nież
można słusz nie za py tać, czy grzech pier wo rod ny wi nien być zwa ny do bro -
wol ny, czy ko niecz ny.

2. Że mo że być zwa ny do bro wol ny i ko niecz ny. I ko niecz ny mo że
być zwa ny, bo unik nąć go nie mo żna; stąd i Pro rok mó wi:750 Wy rwij mnie
z ko niecz no ści mo ich. I do bro wol ny sto sow nie się na zy wa, bo z wo li pierw -
sze go czło wie ka wy szedł, jak Au gu styn w pierw szej księ dze Re trac ta tio -
nes751 [516] wy ka zu je mó wiąc: „To co w ma leń stwach zwie się grze chem
pier wo rod nym, gdy jesz cze nie ko rzy sta ją z wol no ści wo li, do rzecz nie 
zwie się do bro wol ne, po nie waż za cią gnię te z pierw szej złej wo li czło wieka,
stało się w pe wien spo sób dzie dzicz ne.

Roz dział 6t (218).

Dla cze go Bóg łą czy du szę z cia łem, wie dząc, że ona stąd pla mi się
i dla te go po tę pia. Je że li zaś py ta się, dla cze go Bóg, któ ry uczy nił  tę duszę
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747 Wy da je się, iż ze szko ły An zel ma z La on. Zo bacz sen ten cje nr 328 i nr 523 (O. Lot tin,
Psy cho lo gie et mo ra le, V,256,349); Sen ten tiae di vi nae pa gi nae, w Re cher ches de Théolo -
gie an cien ne et médie va le, 5(1933)249, gdzie rów nież (247n, 264n) przy to czo ne są tek sty:
Sum ma «Deus de cu ius prin ci pio et fi ne ta ce tur», i (247n): Sum ma «Prin ci pium et cau sa
omnium» (nie gdyś: Sen ten tiae An sel mi), z wyd. F. Blie met zrie der, 77.

748 Księ ga XIV, roz dział 3, n. 2 (PL 41,406; CSEL 40-II,6; CCL 48,417).
749 Zo bacz: Mdr 9,15.
s Czę ścio wo z Sum ma sen ten tia rum, III,12 (PL 171,1137 D – 1138 A; 176,109 B); po -

rów naj Hu go, De sa cra men tis, I,7,35 (PL 176,303 B); czę ścio wo bez po śred nio z Re trac ta -
tio nes Au gu sty na.

750 Ps 24,17.
751 Roz dział 13, n. 5 (PL 32,604; CSEL 36,60n).
t Za gad nie nie za czerp nię te z Sum ma sen ten tia rum, III,12 (PL 171,1138 A; 176,109 C);

po rów naj ta kże: Hu go, De sa cra men tis, IO,7,36 (PL 176,303 D – 304 A). Od po wiedź opiera



bez pla my, i wie, że ona z po łą cze nia z cia łem za cią ga pla mę grze chu i nie -
kie dy przed chrztem od dzie la się od te go cia ła i tak się po tę pia, łą czy ją 
z cia łem; od po wia da my, że po cho dzi to z głę bo ko ści Bo żych są dów,752 i nie
dzie je się to przez Bo ga nie spra wie dli wie. On bo wiem, cho ciaż za szły grze -
chy lu dzi, słusz nie za cho wu je sta le bez zmia ny spo sób stwa rza nia lu dzi,
któ ry usta no wił od po cząt ku, cia ła czy niąc z ma te rii od po cząt ku bez wa dy
i du sze z ni co ści stwa rza jąc, a ich po łą cze niem czło wie ka urze czy wist niając.
Sko ro więc przez Bo ga zo sta ły bez wa dy usta no wio ne obie na tu ry czło wie -
ka, cho ciaż prze zeń zo sta ły ze psu te grze chem, nie zmien ny Bóg nie mu siał
dla te go zmie niać pier wot ne go pra wa stwa rza nia lu dzi, lub też po wstrzy -
my wać się od roz mna ża nia lu dzi.

Roz dział 7u (219).

1. Czy du sza jest ta ka, ja ka jest przez Bo ga stwa rza na. – Jak nie -
któ rzy do wo dzą, że nie jest ta ka. Tu nie któ rzy zwy kli py tać, czy du sza
ta ka jest przed chrztem, ja ka przez Bo ga jest stwa rza na. Że tak nie jest
usiłują wy ka zać w ten spo sób: Du sza stwa rza na jest w cie le, w po łą cze niu
z któ rym pla mi się grze chem. Od kie dy więc jest, ma grzech, i nie ist nia ła
wcze śniej niż mia ła grzech. Nie jest więc ta ka, ja ka przez Bo ga jest stwa rza -
na: stwa rza na bo wiem jest przez Bo ga nie win na i bez wa dy, a ni gdy ta ka
nie jest.

[517] 2. Roz strzy gnię cie. Na co mo żna od po wie dzieć, że nie jest cał -
ko wi cie ta ka, ja ką ją Bóg uczy nił: Bóg bo wiem uczy nił ją do brą, i dał jej
dobroć bez ze psu cia. I na zy wa się ona do bro cią przy ro dzo ną, któ rą w stwa -
rza niu otrzy ma ła od Stwór cy; tej do bro ci przez grzech nie utra ci ła cał ko wi -
cie, lecz ma ułom ną: Bóg jed nak uczy nił ją bez wa dy. Gdy by bo wiem du sza
nie by ła do brą rze czą, nie mo gło by w niej ist nieć zło, sko ro zło nie mo że
ist nieć, jak tyl ko w do bru, jak póź niej zo sta nie po wie dzia ne.753 Nie cał kiem
więc ta ka jest du sza, ja ka przez Bo ga zo sta ła stwo rzo na: jak ktoś ma ją cy
brud ne rę ce nie ta kie ma jabł ko, ja kie ja da łem czy sty mi rę ka mi, ja bo wiem
da łem czy ste.
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się na prze ka zie szko ły An zel ma z La on; zo bacz: Sum ma «Deus de cu ius prin ci pio et fi ne
ta ce tur», w Re cher ches de Théolo gie an cien ne et médie va le 5(1933)265; Sen ten tiae di vinae
pa gi nae, wyd. F. Blie met zrie der, 34; Sen ten tiae Atre ba ten ses, wyd. O. Lot tin, w Psy cho logie
et morale, V,413 n; inne sentencje tamże, n. 246, 465; inne tamże IV,19n, 36 przypis 5; Zobacz
też R. M. Mar tin, Les idées de Ro bert de Me lun sur le péché ori gi nel, w Re vue de scien ces
phi lo so phi qu es et théolo gi qu es 9(1920)104-109.

752 Zo bacz: Rz 11,33.
u Roz dział 7, nu mer 1 z Sum ma sen ten tia rum, III,12 (PL 171,1138 A -B; 100 C -D), skąd

też tro chę w nu me rze 2. – Roz dział 8 z tej sa mej Sum ma sen ten tia rum, III,12 (PL 171,1138
B -C; 176, 109 D – 110 A).

753 W Dys tynk cji 34, roz dzia le 4.



Roz dział 8 (220).

Czy du sze mo cą stwo rze nia są rów ne w da rach przy ro dzo nych. O to
rów nież słusz nie zwy kło się py tać, czy wszyst kie du sze mo cą stwo rze nia są
rów ne, czy jed ne zna ko mit sze od dru gich. – Wie lu roz sąd nie wy da je się,
że mo cą sa me go stwo rze nia jed ne od dru gich zna ko mit sze są w da rach
przy ro dzo nych, jak w isto cie: jed na od dru gich jest wni kliw sza i zdol niej -
sza do poj mo wa nia oraz pa mię ta nia, ja ko że ob da rzo na wni kliw szą zdol -
no ścią i by strzej szym umy słem. – Mó wi się to z praw do po do bień stwem,
po nie waż wia do mo, że tak jest u anio łów.754 A cho ciaż da ra mi przy ro dzo -
ny mi jed ne prze ma ga ją dru gie, jed nak przed chrztem z cia ła wy cho dzą ce
rów ną ka rę, a po chrzcie za raz rów ny wie niec otrzy mu ją, po nie waż wni kli -
wość al bo tę po ta zdol no ści nie przy dzie la na gro dy al bo ka ry w ży ciu przy -
szłym.

DYS TYNK CJA XXXIIIV

Roz dział 1 (221).

1. Czy grze chy wszyst kich po przed nich oj ców nie mow lę ta za cią -
ga ją po cho dze niem jak grzech Ada ma. Do po wy ższe go wy da je się, że
trze ba do dać, czy grze chy po przed nich oj ców prze cho dzą na nie mow lę ta,
jak ten pierw sze go czło wie ka wy - [518] stę pek na wszyst kich cie le śnie zro -
dzo nych mó wi my, że się roz pły nął; a je że li grze chy ro dzi ców prze cho dzą
na nie mow lę ta, to czy wszyst kich, któ rzy by li od Ada ma, czy tyl ko nie któ -
rych, a nie wszyst kich.

2.w Co Au gu styn wy da je się o tym mó wić w En chi ri dion. O tym Au -
gu styn w En chi ri dion roz pra wia chwiej nie.755 Wy da je się zga dzać, że nie -
mow lę tom po czy ty wa ne są grze chy po przed nich ro dzi ców, jed nak nie
wszyst kich, któ rzy by li od Ada ma, by nie mow lę ta nie by ły ob cią żo ne zbyt -
nim i nie do udźwi gnię cia brze mie niem w ka rze wiecz nej, lecz tyl ko tych
ro dzi ców, któ rzy ich uprze dzi li od czwar te go po ko le nia. Po twier dza to tymi
sło wa mi, któ re w Księ dze Wyj ścia wy po wie dział Pan:756 Ja je stem Bóg, na -
wie dza ją cy nie pra wo ści oj ców do trze cie go i czwar te go po ko le nia; jak by
grze chy tyl ko naj bli ższych ro dzi ców by ły po czy ty wa ne nie mow lę tom, a nie
in ne; co dzie je się przez ła go dze nie zmi ło wa nia Bo że go.
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754 Jak wy ka za no wy żej, Dys tynk cja 3, roz dział 2.
V Zobacz A. M. Landgraf, Die Vererbung der Sünden der Eltern auf die Kinder, in Dogmen-

ge schich te, IV -2,155-192. – Roz dział 1, nu mer 1. Za gad nie nie za czerp nię te od Hu gona, 
De sa cra men tis, I,7,38 (PL 176,304 D). O tym roz dzia le i na stęp nym zo bacz ta kże: Sum ma
sen ten tia rum, III,13 (PL 171, 1138n; 176,110); Piotr Abe lard, In Epi sto lam ad Roma nos,
5,19 (PL 178,872 D – 873 C), oraz Sic et non, roz dział 116 (PL 178,1516nn).

w Nu me ry 2-3 zło żo ne z wy po wie dzi Au gu sty na w na stęp nym roz dzia le.
755 Roz dział 47 (PL 40,255; CCL 46,75).
756 Wj 20,5.



3. Przed kła da do wo dy tych, któ rzy mó wią, że wy stęp ki ro dzi ców
prze cho dzą na nie mow lę ta. A że nie tyl ko sam ten grzech pierw sze go
czło wie ka ob cią ża nie mow lę ta, lecz ta kże in ne, ci któ rym tak się wy da je,757

po twier dza ją stąd, że ta kże nie mow lę ta, nie tyl ko do ro śli, mó wi się, iż są
chrzczo ne „na od pusz cze nie grze chów”, w licz bie mno giej, nie w licz bie
po je dyn czej: „na od pusz cze nie grze chu”. A Da wid zro dzo ny z pra we go mał-
żeń stwa po wia da:758 W nie pra wo ściach je stem po czę ty i w grze chach 
poczę ła mnie mat ka mo ja; nie mó wi „w nie pra wo ści” al bo „grze chu”. Dla -
te go my ślą, że nie tyl ko ten je den grzech pier wo rod ny, lecz ta kże mnogie,
któ re w grze chu Ada ma mo gą być zna le zio ne, oraz in ne grze chy ro dzi ców
po czy ty wa ne są nie mow lę tom.

Roz dział 2 (222).

1. Że w tym jed nym pierw szym grze chu znaj du ją się mno gie. Że
zaś w grze chu uczyn ko wym Ada ma mo gą być ozna czo ne licz ne grze chy,
Au gu styn oznaj mia w En chi ri dion:759 „Mo gą, rze cze, po ję te być licz ne grze -
chy w jed nym prze kro cze niu Ada ma, je że li po dzie li się go na je go jak by
czło ny. Bo jest tam i py cha, po nie waż czło wie ko wi spodo ba ło się być ra czej
we wła snej mo cy niż Bo ga; i bluź nier stwo, po nie waż Bo gu nie uwierzył; 
i za bój stwo, po nie waż sie bie w śmierć [519] strą cił; i nie rząd du cho wy, po -
nie waż nie na ru szo ność du cha ludz kie go na mo wą wę żo wą zo sta ła ze psuta;
i kra dzież, po nie waż przy własz czo ny zo stał po karm za ka zany; i chci wość,
po nie waż za pra gnął wię cej niż po win no mu wy star czyć; i je żeli jesz cze coś
in ne go w tym jed nym zna leźć mo żna.”

2. O grze chach ro dzi ców, czy ob cią ża ją nie mow lę ta. – Au gu styn.
Na stęp nie roz pra wia o grze chach po przed nich ro dzi ców, czy nie mow lę -
tom są po czy ty wa ne, bar dziej przy pusz cza jąc niż twier dząc, tak mó wi:760

„Mó wi się praw do po dob nie, że nie mow lę ta ob cią żo ne są grze cha mi ro dzi -
ców, nie tyl ko pierw szych lu dzi, lecz ta kże swo ich, z któ rych sa me się na -
ro dzi ły. Ten bo wiem wy rok Bo ży:761 Od dam nie pra wo ści oj ców na sy nach,
ob cią ża ich przed od ro dze niem, aż tak bar dzo, że na wet z pra we go małżeń -
stwa zro dzo ny mó wi:762 W nie pra wo ściach je stem po czę ty i w grze chach
po czę ła mnie mat ka mo ja. Nie po wie dział w nie pra wo ści al bo w grze chu,
cho ciaż i to słusz nie mógł po wie dzieć, lecz wo lał po wie dzieć nie pra wo ści
oraz grze chy, po nie waż i w tym jed nym, któ ry na wszyst kich lu dzi przeszedł
i jest tak wiel ki, że nim zmie nio na zo sta ła ca ła ludz ka na tu ra, znaj du ją się
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757 Tak sam Au gu styn, En chi ri dion, roz dzia ły 44 i 46 (PL 40,254; CCL 46,73n).
758 Ps 50,7.
759 Roz dział 45 (PL 40,254; CCL 46,74).
760 Ta mże, roz dział 46 (PL 40,254n; CCL 46,74n).
761 Lb 14,18; Pwt 5,9.
762 Ps 50,7.



mno gie grze chy, jak wy żej roz pra wia łem;763 oraz in ne ro dzi ców, któ re nie
mo gą tak zmie nić na tu ry, wią żą sy nów wi ną, je śli ła ska Bo ża nie przyj dzie
z po mo cą.”

3. Zo bacz ró żne po glą dy. „Lecz o grze chach in nych ro dzi ców,764 przez
któ rych od sa me go Ada ma aż do swe go oj ca ka żdy przez ich na ro dzi ny po -
cho dzi, słusz nie mo żna roz pra wiać: czy ro dzą cy się uwi kła ny jest w złe
uczyn ki i po mno żo ne grze chy pier wo rod ne wszyst kich, by ka żdy ro dził się
tym gor szy im póź niej; czy dla te go Bóg do trze cie go i czwar te go po ko le -
nia gro zi za grze chy ro dzi ców ich po tom nym, po nie waż gnie wu swo je go
co do win przod ków nie roz cią gnął da lej, zła go dze niem zmi ło wa nia swo -
je go: by ci, któ rym ła ska od ro dze nia nie jest udzie lo na, zbyt nim brze mie -
niem nie by li przy tło cze ni w sa mym po tę pie niu wiecz nym, gdy by mu sie li
od sa me go po cząt ku ludz kie go ro dza ju za cią gać po cho dze nio wo grze chy
wszyst kich po przed nich ro dzi ców swo ich i ka ry za nie na le żne po no sić; czy
coś o tak wiel kiej spra wie, pil nie zba daw szy i roz wa żyw szy Pi smo Świę te,
mo żna lub nie mo żna zna leźć, zu chwa le twier dzić nie ośmie lam się.” Oto
przej rzy ste sta je się dla czy tel ni ka, że Au gu styn po wy ższe po wie dział nie
twier dząc, lecz przed sta wia jąc ró żne po glą dy.

[520] 4. Wy ka zu je, że Au gu styn prze czył by so bie, gdy by to my ślał.
Skąd inąd oka za ło by się, że so bie sa me mu prze czy, po nie waż w tej sa mej
księ dze 765 po wia da, że naj ła god niej sza ze wszyst kich jest ka ra nie mow ląt,
któ re ob cią żo ne są tyl ko grze chem pier wo rod nym, ty mi sło wa mi: „Naj ła -
god niej sza za iste bę dzie ka ra tych, któ rzy po za grze chem pier wo rod nym,
któ ry za cią gnę li, żad ne go nad to nie do da li; a w in nych, któ rzy do da li, ka -
żdy bę dzie tam miał tym zno śniej sze po tę pie nie, im tu mniej szą miał nie -
pra wość.” Oto tu otwar cie mó wi, że ka ra nie mow ląt jest naj lżej sza wo bec
wszyst kich in nych kar.

5.x Je śli to jest, prze to nie są ob cią żo ne grze cha mi po przed nich oj ców,
jak tyl ko Ada ma. Gdy by bo wiem by ły wiecz nie ka ra ne za grze chy uczyn ko -
we ro dzi ców i za swój pier wo rod ny, już nie mniej, ale mo że bar dziej niż
ich ro dzi ce by ły by ka ra ne. A więc nie mow lę ta bę dą po tę pio ne nie za grze -
chy uczyn ko we ro dzi ców, ani na wet za grze chy uczyn ko we pierw sze go ro -
dzi ca, lecz za pier wo rod ny, któ ry od ro dzi ców się za cią ga: nie cier piąc
żad nej in nej ka ry ognia ma te rial ne go, al bo ro ba ka su mie nia, a tyl ko że na
wie ki po zba wio ne bę dą oglą da nia Bo ga. Jed nym więc, a nie wie lu grze cha -
mi, nie mow lę ta są ob cią żo ne.

6. Wy ja śnie nie te go, co oni prze ciw sta wia ją, ku obro nie swe go po -
glą du. Dla te go ta kże to, czym ów po gląd wy da je się umoc nio ny, mia no wi -
cie że Pi smo Świę te uży wa jąc nie kie dy licz by mno giej oznaj mia, iż grze chy
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763 Mia no wi cie Au gu styn w Dys tynk cji 33, roz dzia le 2, n. 1.
764 Au gu styn, ta mże, roz dział 47 (PL 40,255; CCL 46,75).
765 En chi ri dion, roz dział 93 (PL 40,275; CCL 46,99).
x Zo bacz: Hu go, De sa cra men tis, I,7,38 (PL 176,306 B).



i nie pra wo ści są w nie mow lę tach, Au gu styn tak wy ja śnia w tej sa mej księ -
dze:766 Po nie waż w Pi śmie Świę tym „przez licz bę po je dyn czą licz ba mno ga
czę sto zwy kła być ozna cza na, jak tam:767 Proś więc Bo ga, aby od da lił od
nas wę ża; nie po wie dział wę że, od któ rych cier piał lud. I na od wrót przez
mno gą ozna cza na jest licz ba po je dyn cza, jak w Ewan ge lii:768 Al bo wiem po -
mar li, któ rzy du szy dzie cię cia szu ka li; nie po wie dział umarł, cho ciaż mó -
wił o He ro dzie. A w Księ dze Wyj ścia:769 Uczy ni li bo gi zło te, cho ciaż zro bi li
jednego cielca, o którym powiedzieli:770 Ci są bogowie twoi Izraelu. Tak i ten
je den pier wo rod ny ozna cza ny jest licz bą mno gą, gdy mó wi my, że nie mow -
lę ta chrzczo ne są na od pusz cze nie grze chów, oraz w grze chach i nie pra -
wo ściach są po czę te.”

[521] Roz dział 3y (223).

1. Czy grzech uczyn ko wy Ada ma był cię ższy od in nych. Tu zwy kło
się py tać, czy grzech prze kro cze nia Ada ma, z któ re go po cho dzi pier wo rodny,
a w któ rym są licz ne wy żej za pi sa ne grze chy,771 był cię ższy od in nych grze -
chów.

2. Dla cze go nie któ rym wy da je się cię ższy od in nych. Nie któ rym wy -
da je się, że tak jest, po nie waż ten grzech zmie nił ca łą na tu rę ludz ką, jak
mó wi Au gu styn w En chi ri dion:772 „Ten je den grzech, po peł nio ny w miej -
scu i po ło że niu tak wiel kiej szczę śli wo ści, jest tak wiel ki, że w jed nym czło -
wie ku po cho dze nio wo, i że tak po wiem w ko rze niu, ca ły ro dzaj ludz ki
zo stał po tę pio ny.” – Te nże w księ dze De ci vi ta te Dei:773 „Tym więk szą nie -
spra wie dli wo ścią zo sta ło to przy ka za nie na ru szo ne, im ła twiej mo gło być
prze strze ga niem za cho wa ne. Jesz cze bo wiem po żą dli wość nie prze ciw sta -
wia ła się wo li: co na stą pi ło po tem, z ka ry prze kro cze nia.” Na tych i na in -
nych po wa gach opie ra ją się ci, któ rzy mó wią, że ten grzech był cię ższy od
in nych grze chów in nych lu dzi.
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766 En chi ri dion, roz dział 44 (PL 40,253n; CCL 46,73n).
767 Lb 21,7 we dług Sep tu agin ty.
768 Mt 2,20.
769 Wj 32,31.
770 Wj 32,4.
y Nu me ry 1-2. Za gad nie nie pod su wa Sum ma sen ten tia rum, III,10 (PL 171,1133 C;

176,105 C); skąd za czerp nię ty jest nu mer 2. Opi sa ny tu po gląd wię cej niż pew ne po cho dzi
ze szko ły An zel ma z La on; na przy kład w Sum ma «Deus sum me ac in ef fa bi li ter bo nus»:
”Grzech... był naj cię ższy... Do te go stop nia był naj więk szy, że aż zmie nił na tu rę... Au gu styn,
w 14 księ dze De ci vi ta te Dei...” (O. Lot tin, Psy cho lo gie et mo ra le, IV,43); oraz Sen ten tiae
An sel mi, wyd. F. Blie met zrie der, 71.

771 Dys tynk cja 33, roz dział 2, n. 1
772 Roz dział 48 (PL 40,255; CCL 46,75). Mó wi tam, że na tu ra zmie nio na jest przez grzech,

w roz dzia le 46, jak wy żej, Dys tynk cja 33, roz dział 2, n. 2 oraz tu, dwa przy pi sy da lej.
773 Księ ga XIV, roz dział 12 (PL 41,420; CSEL 40-II,30; CCL 48,434).



3. Po po wa gach kła dzie ich uza sad nie nie. Co ta kże ro zu mem sta-
rają się w ten spo sób wy ka zać: Bar dziej za szko dził ten grzech, niż któ ryś 
z in nych, po nie waż ca ły ro dzaj ludz ki ska ził i pod dał obu śmier ciom: czego
ża den in ny grzech nie zro bił; więk szy więc sku tek zła miał ten grzech, niż
ja kiś in ny.

4. Od po wiedź im, gdzie uka zu je się in ne grze chy ja ko od te go
więk sze. Na co mo żna po wie dzieć, że cho ciaż ten grzech zmie nił ludz ką
na tu rę ku ko niecz no ści śmier ci i roz lał wi nę na ca ły ro dzaj ludz ki,774 nie
na le ży jed nak my śleć, że jest cię ższy od grze chu prze ciw ko Du cho wi Świę -
te mu, któ ry jak mó wi Praw da,775 nie jest od pusz cza ny ani w tym, ani 
w przy szłym wie ku. – Że zaś [522] ze psuł ca łą ludz ką na tu rę, nie stąd jest,
że był cię ższy od wszyst kich in nych grze chów; lecz po nie waż po peł nio ny
zo stał przez czło wie ka, gdy na jed nym czło wie ku ca ła na tu ra ludz ka po le -
ga ła i dla te go ca ła w nim zo sta ła ze psu ta.

5. W czym miał więk szy sku tek zła niż in ne, a w czym nie, lecz
mniej szy. I więk szy sku tek zła wniósł co do licz nych bra ków, któ re z niego
wypłynęły, lecz nie co do kary wiecznej: której nie zasłużył cięższej, niż wielu
po tem przez in ne grze chy za słu ży ło; a na wet wie rzy my, że in ni zasłu ży li na
cię ższy gniew niż za słu żył Adam.

Roz dział 4z (224).

Czy ten grzech zo stał pierw szym ro dzi com od pusz czo ny. Je że li zaś
py ta się, czy ów grzech zo stał od pusz czo ny pierw szym ro dzi com, od po wia -
da my że osią gnę li oni ła skę przez po ku tę. Stąd Au gu styn w księ dze De bap -
ti smo pa rvu lo rum:776 „Jak owi pierw si ro dzi ce po tem ży jąc spra wie dli wie,
wie rzy się, że przez krew Pa na uwol nie ni od ka ry osta tecz nej, jed nak w tym
ży ciu nie za słu ży li na przy wo ła nie do ra ju; tak i cia ło grze chu, na wet po
grze chów od pusz cze niu, je że li czło wiek spra wie dli wie w nim żył, nie za -
słu gu je na tych miast, by nie do zna ło tej śmier ci, któ rą za cią gnę ło z od ro śli
grze chu.”

Roz dział 5 (225).

1. Że grze chy ro dzi ców na wie dza ne są na dzie ciach, oraz że nie
jest sprzecz ne, co Bóg mó wi w Księ dze Wyj ścia i u Eze chie la. A chociaż
grze cha mi ro dzi ców, wy jąw szy Ada ma, nie mow lę ta nie są ob cią żo ne, nie
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774 Zo bacz Au gu styn, En chi ri dion, roz dział 46: „W nim jed nym, któ ry prze szedł na
wszyst kich lu dzi, i jest tak wiel ki, że przez nie go ludz ka na tu ra zmie ni ła się i ob ró ci ła ku
ko niecz no ści śmier ci” itd. (PL 40,254n; CCL 46,75).

775 Mt 12,32.
z Roz dział 4 z Sum ma sen ten tia rum, III,10 (PL 171,1134 A; 176,105 D). – Roz dział 5,

nu mer 1: czę ścio wo z Sum ma sen ten tia rum, III,13 (PL 171,1138 C -D; 176,110 A -B); po -
rów naj zda nie szko ły An zel ma, n. 3 (w Psy cho lo gie et mo ra le, V,257); oraz Piotr Abe lard,
Sic et non, roz dział 116 (PL 178,1516nn).

776 Księ ga II, roz dział 34, n. 55 (PL 44,183; CSEL 60,125).



na le ży jed nak prze czyć, że grze chy ro dzi ców spły wa ją na dzie ci, jak Pan
mó wi w Księ dze Wyj ścia do Mo jże sza:777 Ja je stem Pan Bóg moc ny, za palczy-
wy, na wie dza ją cy nie pra wo ści oj ców nad sy na mi, do trze cie go i czwar te go
po ko le nia, tych, któ rzy mnie nie na wi dzą. Ty mi sło wa mi otwar cie oznaj -
mio ne jest, że Bóg od da je za grze chy oj ców na sy nach trze cich i czwar tych.

[523] 2.a Po wa ga Eze chie la, któ ra zda je się sprze ci wiać Pra wu.
Wyda je się zaś te mu prze czyć, co Pan mó wi u Eze chie la:778 Co jest, że mię -
dzy so bą po do bień stwo w tę przy po wieść ob ra ca cie w zie mi izra el skiej
mó wiąc: Oj co wie zje dli ja go dę win ną nie doj rza łą, a zę by sy nów drę twie -
ją? Ży ję ja, mó wi Pan, nie bę dzie wam da lej to po do bień stwo za przy sło -
wie w Izra elu. Wszyst kie du sze mo je są: ja ko du sza oj ca, tak i du sza sy na
mo ja jest; du sza, któ ra zgrze szy, ta umrze. – Sy n779 nie po nie sie nie pra -
wo ści oj ca, a oj ciec nie po nie sie nie pra wo ści sy na; spra wie dli wość
sprawie dli we go na nim bę dzie, a nie zbo żność nie zbo żne go na nim będzie.
– Hie ro nim. Ty mi sło wa mi wy da je się „Bóg po pra wiać przez Pro ro ka,780

co źle po wie dział w Pra wie: „Je że li bo wiem za grze chy oj ców od da je do
trze cie go i czwar te go po ko le nia, wy da je się to nie spra wie dli wo ścią Bo ga,
że in ny grze szy, a in ny jest ka ra ny. Ja kim bo wiem spo so bem spra wie dli we
jest, że in ny grze szy, a in ny grze chy opła ku je?”781

3. Wy ja śnie nie uka zu ją ce zgod ność po wy ższych po wag. Lecz, jak
mó wi Hie ro nim,782 by „Pra wo i Pro ro cy, to jest Księ ga Wyj ścia i Pro roc two
Eze chie la, a na wet sam Bóg, któ ry i tu i tam mó wił, nie zda wał się ró żnić 
w twierdzeniach”, zwróćmy uwagę na cel tej powagi z Księgi Wyjścia. Powie-
dziaw szy bo wiem: Od da ję nie pra wo ści oj ców na sy nów, do da je: tych, którzy
mnie nie na wi dzą. Przez co wy raź nie oka zu je, że „nie dla te go ka ra ni są
syno wie,783 po nie waż zgrze szy li oj co wie, lecz po nie waż po dob ni do nich,
jakimś dzie dzicz nym złem znie na wi dzi li Bo ga.” – To więc, co w Księ dze Wyj -
ścia Pan rze cze, jak prze ka zu je Hie ro nim,784 nie to wy ra ża, co wie lu my śli,
ani nie jest po dob ne do te go przy sło wia: Oj co wie zje dli ja go dę win ną nie -
doj rza łą itd. To bo wiem Księ gi Wyj ścia Hie ro nim o Pro roc twie Eze chie la,
a Au gu styn o Psal mie:785 Bo że, na chwa łę mo ją nie milcz, uwa ża ją, że należy
poj mo wać o sy nach na śla du ją cych grze chy oj ców: któ rym, mó wi się, że Bóg
od da je za grze chy oj ców, po nie waż kar ci ich  dla te go, że na śla du ją grzechy
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777 Wj 20,5.
a Pod na tchnie niem te jże Sum ma Mistrz uda je się do Glos sa or di na ria na Ez 18,1 

(u Mi ko ła ja z Li ry, IV,236 a oraz c). – Do nu me ru 3 zo bacz: Lom bard, Glos sa do Ps 108,14
(PL 191,991 D – 992 A). 

778 Ez 18,2-4.
779 Ez 18,20.
780 Hie ro nim, In Eze chie lem 18,2 (PL 25[1845]169 C; CCL 75,229).
781 Ta mże (PL 25,167 D – 168 A; CCL 75,226).
782 Ta mże (169 C; 229).
783 Ta mże 168 A; 227).
784 Ta mże (167 B -D; 225n).
785 Enar ra tio in Psal mum 108,14, n. 15 (PL 37,1437; CCL 40,1591).



oj ców, a nie po nie waż oj co wie zgrze szy li. A więc Pan nie po pra wia u Pro -
ro ka, te go co przed tem po wie dział w Pra wie, lecz otwie ra ja kim spo so bem
po win no być poj mo wa ne. Dla te go też ga ni tych, któ rzy źle poj mo wa li,
którzy mó wi li:786 Oj co wie zje dli itd.

[524] 4.b Dla cze go po wie dział: do trze cie go i czwar te go po ko le nia
i dla cze go tyl ko oj ców wspo mniał. Ale jed nak je że li bie rze się to o naśla -
dow cach zła, dla cze go wspo mniał tyl ko trze cie i czwar te po ko le nie, sko ro
w ka żdym po ko le niu są win ni, któ rzy na śla du ją grze chy oj ców? I dla cze go
wspo mniał oj ców, sko ro i ci wszy scy są źli, któ rzy czy je kol wiek grze chy na -
śla du ją? – Roz wią zu je. Lecz dla te go oso bli wie wy mie nił oj ców, po nie waż
sy no wie zwy kli naj bar dziej na śla do wać oj ców, któ rych szcze gól nie mi łu ją.
A trze cie i czwar te po ko le nie wspo mniał dla te go, że ro dzi ce nie kie dy ży ją
tak dłu go, aż ma ją sy nów trze cich i czwar tych; któ rzy wi dząc nie pra wo ści
oj ców, sta ją się dzie dzi ca mi ich nie zbo żno ści przez na śla do wa nie. Zgod nie
z tym spo so bem po praw nie poj mu je się do słow nie to, co po wie dzia ne jest
w Księ dze Wyj ścia.

5. Jak to z Księ gi Wyj ścia na le ży poj mo wać we dług ta jem ni cy. –
Hie ro nim. Że trze ba to rów nież poj mo wać mi stycz nie oka zu je się z te go,
co na zy wa się prze no śnią. „Je że li bo wiem jest prze no śnia, jak mó wi Hie -
ro nim,787 coś in ne go wy ra ża sło wa mi, coś in ne go za wie ra w zna cze niu.”
Stąd nie któ rzy „tak wy ja śnia ją:788 Mó wią, że oj cem w nas jest krót ka chwi -
la poj mo wa nia”, mia no wi cie pierw szy od ruch po ku sy lub my śli; „sy nem
zaś, je że li myśl po czę ła by grzech”: co ozna cza zgo dę i roz kosz nie wia sty;
„wnu kiem, je że li co po my śla łeś lub po czą łeś, do peł ni łeś czy nem lub po -
sta no wi łeś do peł nić: co ozna cza zgo dę mę ża, czy li po peł nie nie grze chu;
„pra wnu kiem zaś, je że li nie tyl ko uczy ni łeś, lecz tym się chwa lisz; i to jest
po ko le nie czwar te”: nie po nie waż trzy po prze dzi ły, lecz zwie się czwar te,
po nie waż na czwar tym miej scu od pierw sze go od ru chu, któ ry jest jak by
ojcem, jest wy li cza ne. „Bóg więc pierw szych i dru gich bodź ców my śli, które
Gre cy zwą pro pa the ias, bez któ rych ża den czło wiek być nie mo że, nie karze
wiecz nie; lecz je że li ktoś po sta no wi uczy nić co po my ślał, a co uczy nił, 
tego nie chciał na pra wić”: to są grze chy śmier tel ne oraz trze cie i czwar te
po ko le nie.

6. Przez co do wo dzi się, że pierw szy od ruch nie jest ka ra ny wiecz -
nie. „Do udo wod nie nia więc, jak mó wi Hie ro nim,789 że pierw szy od ruch
my śli nie jest przez Bo ga ka ra ny wiecz nie, to z Księ gi Ro dza ju 790 przy to czyć
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786 Zo bacz: Ez 18,2, jak wy żej, Dys tynk cja 33, roz dział 4, n. 2.
b Zo bacz: Sum ma sen ten tia rum, III,13 (PL 171,1139 A; 176,110 B). – Nu mer 5. Po łą -

czo ny z Sum ma sen ten tia rum, ta mże (1139 B -C; 110 C -D), oraz Glos sa or di na ria do Ez
18,1 (u Mi ko ła ja z Li ry, IV,236a).

787 In Eze chie lem, 18,2 (PL 25[1845]167 C; CCL 75,226).
788 Ta mże (168 C – 169 A; 228).
789 Ta mże (169 B; 228n).
790 Zo bacz: Rdz 9,22-25.



[525] na le ży: Cham bo wiem zgrze szył wy śmie wa jąc na gość oj ca, a wy rok
nie on otrzy mał, lecz syn je go Cha na an: Prze klę ty Cha na an, nie wol ni kiem
bę dzie bra ci swo ich. Ja ka bo wiem jest spra wie dli wość, je że li oj ciec zgrze -
szył, a syn zo sta je uka ra ny?” Lecz to po wie dzia ne jest w ta jem ni cy.

DYS TYNK CJA XXXIVc

Roz dział 1 (226).

Co na le ży za uwa żyć o grze chu. Po wy żej po wie dzia nym trze ba sta ran -
nym ba da niem roz wa żyć pew ne spra wy o grze chu uczyn ko wym, mia no wi -
cie: ja kie jest źró dło i przy czy na pierw sze go grze chu, czy do bra rzecz, czy
rzecz zła; po tem w ja kiej rze czy jest grzech; wresz cie czym jest grzech i na
ile spo so bów jest po peł nia ny, oraz roz ró żnie nie sa mych grze chów.

Roz dział 2 (227).

1. Co by ło źró dłem i pierw szą przy czy ną grze chu. Pierw szą przy czy -
ną i źró dłem grze chu by ła do bra rzecz, po nie waż przed pierw szym grze -
chem nie by ło cze goś złe go, z cze go by po cho dził. Sko ro bo wiem miał
źró dło i przy czy nę, miał al bo z do bra, al bo ze zła. Lecz zła przed tem nie
by ło, więc po cho dzi z do bra. Wcze śniej bo wiem grzech po wstał w anie le,
a póź niej w czło wie ku; a czym był anioł je śli nie do brą na tu rą Bo ga? Nie 
z Bo ga po cho dzi ło zło, któ re by ło w anie le: nie z cze goś in ne go niż z anioła:
po cho dzi ło więc z do bre go.

2.d Stąd Au gu styn w od po wie dziach Ju lia no wi błęd no wier cy,791 któ ry
rzekł: „Je że li grzech jest z na tu ry, wte dy na tu ra jest zła”, mó wi: „Py ta my,
by je że li mo że od po wie dział: Oczy wi ste jest, że ze złej wo li tak jak ze złe -
go drze wa,792 po cho dzą wszyst kie złe uczyn ki, tak jak złe owo ce; lecz skąd
rze cze iż po cho dzi sa ma zła wo la, je że li nie [526] z do bra? Je że li bo wiem
z anio ła, czym jest anioł, je że li nie do brym dzie łem Bo ga? Je że li z czło wie -
ka, czym był ten czło wiek, je że li nie do brym  dzie łem Bo ga? Nad to czym
by li ci obaj, za nim po wsta ła w nich zła wo la, je że li nie do brym  dzie łem
Bo ga i do brą oraz chwa leb ną na tu rą? Więc z do bra po cho dzi zło, i nie było,
skąd mo gło by po cho dzić, jak tyl ko z do bra. Mó wię prze to, że złej wo li nie
po prze dzi ło żad ne zło”, lecz z do bra mia ła po cho dze nie. – Tu otwarcie mowa
jest, że pierw szą przy czy ną i źró dłem zła by ła do bra na tu ra; a nie mniej uka -
zu je się, ja kie go grze chu by ła przy czy ną, mia no wi cie złej wo li.
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c Zo bacz: R. Blomme, La do ctri ne de péché dans les éco les théolo gi qu es de la pre mière
mo itié du XIIe siècle, Lo uva in 1958,323-332. – Roz dział 1. Po rów naj: Sum ma sen ten tia rum,
III,14 (PL 171,1139 C; 176,110 D – 111 A).

d Z Glos sa Mi strza do Rz 5,19 (PL 191,1397 C).
791 De nup tiis et con cu pi scen tia, II, roz dział 28, n. 48 (PL 44,464; CSEL 42,303).
792 Zo bacz: Mt 7,17-18.



Roz dział 3e (228).

Że zła wo la by ła dru go rzęd ną przy czy ną zła. Zła zaś wo la, anio ła lub
czło wie ka, jest przy czy ną ta kże na stęp ne go zła, mia no wi cie złych czy nów 
i złych za chceń. – Stąd Au gu styn w En chi ri dion:793 „Nie po win ni śmy wątpić,
że przy czy ną do brych rze czy, któ re nas do ty czą, jest tyl ko do broć Bo ga;
złych zaś, od pa da ją ca od nie zmien ne go do bra, wo la do bra zmien ne go, naj -
pierw anio ła, po tem czło wie ka”. „To jest pierw sze zło stwo rze nia ro zum -
ne go, to zna czy pierw sze po zba wie nie do bra. – Oto masz, że pierw sza wo la
do bra zmien ne go, to jest anio ła al bo czło wie ka, od pa da ją ca od do bra nie -
zmien ne go, to zna czy od Bo ga, jest przy czy ną złych rze czy nas do ty czą cych;
po nie waż jest przy czy ną za rów no grze chów jak kar, któ ry mi uci ska na jest
ludz ka na tu ra. Pierw szym więc źró dłem i przy czy ną grze chu by ło do bro; 
a dru gą zło, któ re zro dzi ło się z do bra.

Roz dział 4 (229).

1. W ja kiej rze czy jest grzech, czy w do brej, czy w złej, i od po wiada
się, że tyl ko w do brej. Po uka za niu źró dła zła, po zo sta je zo ba czyć, w jakiej
rze czy jest zło, mia no wi cie czy w do brej rze czy, czy w złej rze czy.

2. Kto my śli po praw nie i by stro, ro zu mie, że zło jest tyl ko w do bru, to
zna czy w do brej na tu rze. Zło bo wiem jest ze psu ciem lub po zba wie niem
dobra; gdzie zaś nie ma dobra, nie może być zepsucia lub pozbawienia dobra;
grzech [527] więc nie mo że ist nieć, jak tyl ko w do brej rze czy. – Au gu styn:
„Jak bo wiem cia ła psu te są cho ro ba mi i ra na mi, któ re, jak mó wi Au gu styn
w En chi ri dion,794 są po zba wie nia mi te go do bra, któ re na zy wa się zdro -
wiem, tak i ja kie kol wiek by ły by wa dy dusz, są po zba wie niem na tu ral nych
dóbr. Czym bo wiem in nym jest, co na zy wa się złem, je że li nie po zba wie -
nie do bra?” – „Do bro bo wiem zmniej szać,795 jest złem; cho ciaż, jak kol-
wiek by ło by umniej szo ne, ko niecz ne jest, by coś po zo sta ło, je że li jesz cze
ist nie je na tu ra. Nie mo że bo wiem być po chło nię te do bro, któ re jest naturą,
je że li i ona nie zo sta nie po chło nię ta. Gdy zaś psu je się, wte dy jej ze psu cie
jest złem, po nie waż po zba wia ją ja kie goś do bra. (Do wo dze nie). Je że li bo -
wiem nie po zba wia żad ne go do bra, nie szko dzi; szko dzi zaś: prze to od bie -
ra do bro. Jak dłu go więc na tu ra psu je się, jest w niej do bro, któ re go jest
po zba wia na.” – „A przez to nie ma nic, co zwie się złem,796 je że li nie ma żad -
ne go do bra. Lecz do bro cał kiem po zba wio ne zła, jest peł nym do brem; 
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e Roz dział 3-5. Zo bacz: Sum ma sen ten tia rum, III,14-15 (PL 171,1139 C -D; 1141 D;
176,111 A, 112 D), pod jej na tchnie niem au tor zwra ca się do ory gi na łu Au gu sty na przy spo -
rzą dza niu tych roz dzia łów.

793 Roz dział 23-24 (PL 40,244; CCL 46,63).
794 Roz dział 11 (PL 40,236; CCL 46,53).
795 Au gu styn, ta mże, roz dział 12 (236n; 54).
796 Ta mże, roz dział 13 (237; 54n).



gdy zaś jest w nim zło jest do brem ska żo nym lub wa dli wym. I ni gdzie nie
mo że być zła, gdzie nie ma żad ne go do bra. Stąd po wsta je prze dziw na rzecz,
że po nie waż na tu ra, na ile jest na tu rą, jest do brem, nic in ne go nie wy da je
się mó wio ne, gdy „wa dli wa na tu ra” na zy wa na jest „złą na tu rą”, jak tyl ko,
że złe jest to, co jest do bre, i nie jest złe, jak tyl ko to, co jest do bre.” – To
po łą cze nie jaw nie oznaj mia, że zło nie mo że być, jak tyl ko w do brej rzeczy;
gdzie ta kże, cho ciaż zda je się nie do rzecz ne,797 jaw nie mó wi się, że złe jest
to, co jest do bre.

3. Co z po wy ższe go wy ni ka, mia no wi cie że gdy mó wi się: zły czło -
wiek, mó wi się: złe do bro. Z te go wy ni ka, że nic in ne go nie ozna cza, gdy
mó wi się: zły czło wiek, jak tyl ko: złe do bro. Stąd Au gu styn w tym sa mym
dzie le do da je:798 „Czym jest zły czło wiek, je śli nie złą na tu rą? po nie waż czło -
wiek jest na tu rą. Da lej, je że li czło wiek jest ja kimś do brem, po nie waż jest
na tu rą, czym in nym jest zły czło wiek, niż złym do brem? Jed nak, gdy roz -
różnia my tych dwo je, znaj du je my, że nie dla te go złe, po nie waż jest czło -
wie kiem, i nie dla te go do bre po nie waż jest nie pra wy; lecz do bre po nie waż
czło wiek, złe po nie waż nie pra wy. Wszel ka więc na tu ra, na wet gdy jest
wadli wa, na ile jest na tu rą, jest do bra; na ile jest wa dli wa, jest zła.”

[528] Roz dział 5 (230).

1. Że pra wi dło dia lek ty ków o prze ci wień stwach my li w tych, mia -
no wi cie w do bru i złu. – Au gu styn: Prze to „w tych prze ci wień stwach,799

któ re na zy wa ne są do brem i złem, za wo dzi to pra wi dło dia lek ty ków, 
w którym mó wią, że w żad nej rze czy nie tkwią ra zem dwa prze ci wień stwa.
Ża den bo wiem na pój ani po tra wa nie jest za ra zem słod ki i gorz ki; nic
jedno cze śnie gdzie bia łe tam i czar ne. I to w wie lu, a pra wie we wszyst kich
znaj du je się prze ci wień stwach, że w jed nej rze czy ra zem nie mo gą ist nieć.
Mi mo że nikt nie wąt pi, iż do bro i zło są prze ciw ne, jed nak zło bez do bra
i jak tyl ko w do bru ist nieć nie mo że.”

2. Że zło z do bra się ro dzi i tyl ko w do bru ist nie je. „I te dwa prze -
ci wień stwa tak są ra zem,800 że gdy by nie by ło do bra, w któ rym by ist nia ło,
zło w ogó le nie mo gło by ist nieć, po nie waż nie mia ło by nie tyl ko gdzie by
ist nia ło, lecz z cze go po wsta ło by ze psu cie, gdy by nie by ło, co by się ze psu ło;
po nie waż ze psu cie nie jest ni czym in nym, niż wy gna niem do bra. Z do bra
więc po cho dzi zło, i tyl ko w do bru ist nie je.” „I nie by ło w ogó le skąd po -
cho dzi ła by ja kaś na tu ra zła,801 je śli nie z do brej na tu ry anio ła i czło wie ka,
skąd pier wot nie zro dzi ła się zła wo la.”
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797 Tak i Au gu styn ta mże.
798 Mia no wi cie: En chi ri dion, roz dział 13 (227n; 55).
799 En chi ri dion, roz dział 14 (PL 40,238; CCL 46,55).
800 Ta mże.
801 Ta mże, roz dział 15 (238; 56).



3. Ro bi za koń cze nie, ma jąc przejść da lej. Z te go wy ni ka to, co po -
wie dzie li śmy wy żej,802 że na le ży zba dać po pierw sze i po dru gie, mia no wi -
cie ja kie jest po cho dze nie zła, i w ja kiej rze czy ist nie je. Zro dzi ło się bo wiem
z rze czy do brej, a po wy ższy mi świa dec twa mi do wo dzi się, że w do brej
rzeczy ist nie je.

4. Te mu zda niu, w któ rym po wie dzia ne jest, że do bro jest złem,
prze ciw sta wia się z pro roc twa, któ re po wia da: Bia da tym, któ rzy na -
zy wa ją zło do brem. Na to zaś, co zo sta ło po wie dzia ne, „że złem jest, 
co jest do bre”, nie któ rzy tak od po wia da ją:803 Je że li mó wi my, że do bro jest
złe, pod pa da my pod ten wy rok pro ro czy, gdzie czy ta się:804 Bia da tym,
którzy na zy wa ją zło do brem, a do bro złem. Je że li więc chce my unik nąć
te go prze kleń stwa, w ża den spo sób nie po win ni śmy mó wić, że do bro jest
złem i od wrot nie. – Wy ja śnie nie we dług Au gu sty na. Wy ja śnia zaś to
Augu styn w tej sa mej księ dze,805 mó wiąc, iż to, co zo sta ło po wie dzia ne 
w pro roc twie „poj mo wać na le ży o sa mych rze czach, przez któ re lu dzie są
źli, a nie o lu dziach. Stąd kto cu dzo łó stwo na zy wa do brem, [529] na te go
pa da to pro ro cze prze kleń stwo”, i na te go, kto mó wi,806 że zły jest czło -
wiek, al bo do bro jest nie pra we.” Kto bo wiem mó wi, że czło wiek na ile jest
czło wie kiem, jest zły, a do broć jest nie pra wo ścią, „ob wi nia dzie ło Bo że,
któ rym jest czło wiek; a po chwa la wa dę czło wie ka, któ rą jest nie pra wość.”

DYS TYNK CJA XXXV

Roz dział 1 (231).

1. Co to jest grzech. Po tym na le ży roz pa trzyć, co to jest grzech. – 
Au gu styn do Fau sta:807 „Grze chem jest, jak rze cze Au gu styn, ka żde po -
wiedzenie, al bo czyn, al bo po żą da nie, któ re jest wbrew pra wu Bo ga.” – 
Au gustyn. In ny opis: Te nże w księ dze De du abus ani ma bus:808 „Grze -
chem jest wo la za cho wa nia lub zdo by cia te go, cze go za ka zu je spra wie dli -
wość.” – W obu okre śle niach mo wa jest o grze chu uczyn ko wym i śmier-
tel nym, a nie po wsze dnim. Pierw szy opis uka zu je grzech ja ko złą wo lę, czyli
prze wrot ną mo wę i dzia ła nie, to jest czyn zły za rów no we wnętrz ny jak
zewnętrz ny. Dru gi zaś uka zu je tyl ko czyn we wnętrz ny: wo la bo wiem, 
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802 Dys tynk cja 34, roz dział 1.
803 Mia no wi cie sam Au gu styn, En chi ri dion, roz dział 13 (PL 40,237; CCL 46,55).
804 Iz 5,20.
805 En chi ri dion, roz dział 19 (PL 40,241; CCL 46,59).
806 Ta mże, roz dział 13 (PL 40,237n; CCL 46,55), gdzie jest też tekst bez po śred nio na stę -

pu ją cy.
807 Con tra Fau stum, XXII, roz dział 27 (PL 42,418; CSEL 25,621).
808 Roz dział 11, n. 15 (PL 42,105; CSEL 25,70); za po śred nic twem  Re trac ta tio nes, I, roz -

dział 15 n. 4 (PL 32,609; CSEL 36,75).



jak wy żej zo sta ło po wie dzia ne,809 jest po ru sze niem du cha; jest więc czynem
we wnętrz nym.

2. Am bro ży ta kże w księ dze De pa ra di so po wia da:810 „Czym jest grzech,
je że li nie prze kro cze niem pra wa Bo że go i nie po słu szeń stwem przy ka za -
niom nie biań skim? Więc grzech jest w prze kra cza ją cym, lecz w na ka zu ją -
cym wi ny nie ma. Nie ist niał by bo wiem grzech, gdy by nie by ło za ka zu.
[530] Gdy by zaś nie by ło grze chu, nie tyl ko zło ści, lecz mo że ta kże cno ty
by nie by ło, któ ra gdy by nie by ło ja kie goś po sie wu zło ści, nie mo gła by albo
ist nieć, al bo wy bi jać się”. Oto Am bro ży okre śla, że grzech jest prze kro cze -
niem pra wa i nie po słu szeń stwem.

3.f Jan mó wi:811 Kto czy ni grzech, czy ni i nie pra wość, i grzech jest nie pra -
wością. O tym urywku Augustyn mówi:812 „Nomos po grecku, po łacinie lex; stąd
ano mia, nie pra wość, któ ra jest wbrew pra wu, al bo jest bez prawa. Stąd rzecze:
Grzech jest nie pra wo ścią: czym kol wiek grze szy my, wbrew pra wu Bo że mu
czyni my. Dla te go:813 Po czy ta łem za prze stęp ców wszyst kich grzesz ni ków ziemi:
nie tyl ko tych, któ rzy gar dzą pra wem pi sa nym, lecz także tych, któ rzy psu ją nie -
win ność pra wa na tu ral ne go.”

Roz dział 2 (232).

1.g Przed kła da po glą dy roz ma itych au to rów o grze chu. Dla te go 
z po wo du tej ró żni cy wy ra zów,814 wie lu roz ma icie o grze chu my śla ło. – Trzy
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809 Dys tynk cja 26, roz dział 2, n. 1.
810 Roz dział 8, n. 39 (PL 14[1845]292 C -D; CSEL 32-I.295n).
f Co do tej ulot nej glo sy wąt pli we nam jest, gdzie ją Mistrz umie ścił, dla te go  że (jak

czy ta się w wa rian tach) ró żne ko dek sy ró żnie ją umiesz cza ły. We dług glo sy on giś Pio tro wi
z Po itiers przy pi sy wa nej, na le ży ją umie ścić przy po wa dze Au gu sty na Con tra Ma ni cha eos,
pod ko niec nu me ru dru gie go w na stęp nym roz dzia le: „Je że li nie czy nią te go do bro wol nie,
itd. To bo wiem wy da je się praw dzi we. Po ga nie bo wiem nie zna ją cy i nie chcą cy grze chu...
Za pisz, że mó wi, iż jest w przy ka za niach praw dy; o tym bo wiem Mistrz za mie ścił uwa gę
na mar gi ne sie: Jan mó wi, itd, a po tem: Czym kol wiek grze szy my, wbrew pra wu Bo że mu
czy ni my... Nie któ rzy zaś [= Dys tynk cja 35, roz dział 2 n. 4]” (n 38c; p 77c).

811 1 J 3,4.
812 Ra czej Be da o tym uryw ku (PL 93,100 A -B).
813 Ps 118,119.
g „Wie lu ró żnie my śla ło”, któ rych po glą dy Mistrz wy kła da aż do Dys tynk cji 38, ma jąc

bez wąt pie nia przed ocza mi okre ślo nych au to rów, któ rych nie umie my bez piecz nie wskazać.
Zo bacz A. M. Land graf, Die Abhängig ke it der Sünde von Gott, w Do gmen ge schich te, I -2,204-
281, gdzie roz pra wia o Lom bar dzie i je go zwo len ni kach, 238-269; R. Blom me, La do ctri ne
du péché..., na ka żdym kro ku. – Co do ni niej sze go roz dzia łu zo bacz: O. Lot tin, Le problèm
de la mo ra lité in trinsèque d’Abélard à sa int Tho mas d’Aqu in, w Psy cho lo gie et mo ra le,
II,421-424; jak i L’in ten tion mo ra le de Pier re Abélard à sa int Tho mas d’Aqu in, ta mże,
IV,300-319. A. M. Land graf, Die Abhängig ke it..., 240n. Pierw szy po gląd, któ ry wy da je się
Abe lar da (zo bacz Land graf, 240; Blom me, 207n; Lot tin,IV,310nn), oma wia ny jest ni żej, 
w Dys tynk cji 40; o dru gim, któ ry mo że jest sa me go Mi strza, mo wa jest w Dys tynk cji 37; 
o trze cim, tych któ rzy idą za świę tym An zel mem Kan tu aryj skim i szko łą An zel ma z La on,
roz wa ża się tu w roz dzia łach 2-6 oraz ni żej w Dys tynk cji 37, roz dzia le 2.

814 W roz dzia le 1, nn. 1-2.



po glą dy na grzech. Jed ni bo wiem mó wi li, że tyl ko zła wo la jest grze chem
a nie uczyn ki ze wnętrz ne; in ni, że wo la i uczyn ki; jesz cze in ni ani to, ani to,
mó wiąc, że wszyst kie uczyn ki są do bre i po cho dzą z Bo ga i od Boga ja ko
spraw cy, zło zaś jest ni czym, jak mó wi Au gu styn, Su per Io an nem:815

„Wszyst ko przez nie się sta ło, a bez nie go nic się nie sta ło, to zna czy grzech,
któ ry jest ni czym; i ni czym sta ją się lu dzie, gdy grze szą.”

2. Wy żej też po wie dział Au gu styn,816 że „Zło jest po zba wie niem lub ze -
psu ciem do bra”. Co wy po wia da rów nież w księ dze De 84 Qu aestio ni bus:817

„Naj wy ższe zło nie ma żad ne go spo so bu: po zba wio ne jest bo wiem wszel -
kie go do bra, a spo sób jest ja kimś do brem, Więc nie ist nie je, po nie waż nie
za wie ra się w żad nym ga tun ku i ca ła ta na zwa zło wy na le zio na zo sta ła 
z braku gatunku”. – Także w Dogmata ecclesiastica powiedziano:818 „zło albo
złość nie są stwo rzo ne przez Bo ga, lecz [531] wy na le zio ne przez diabła, który
i sam stwo rzo ny był do bry.” – Te nże rów nież w księ dze Con tra Ma ni -
chaeos819 uka zu je czym jest grze sze nie, mó wiąc: „Grze szyć czy mże jest in -
nym, je śli nie błą dzić w przy ka za niach praw dy lub w sa mej praw dzie? Jeże li
nie czy nią te go do bro wol nie, nie słusz nie osą dza ni są ja ko grzesz ni cy”. Co
więc na le ży utrzy my wać w tej tak wiel kiej roz ma ito ści? Co na le ży mó wić?

3. Przed kła da się praw dzi wy po gląd o grze chu. Mo żna za iste po wie -
dzieć i swo bod nie trze ba prze ka zy wać, że grzech jest złym czy nem, we -
wnętrz nym lub ze wnętrz nym, mia no wi cie złą my ślą, mo wą lub dzia ła niem.
Grzech jed nak przede wszyst kim jest w wo li, z któ rej tak jak ze złe go drzewa,
po cho dzą złe czy ny jak złe owo ce.820

4. Prze kaz nie któ rych, co mó wią że zła wo la i czyn, na ile są, są na -
tu ra mi i dla te go są do bre; na ile zaś są złe, są grze cha mi. Nie któ rzy zaś
pil nie zwa ża jąc na sło wa Au gu sty na, któ ry mi po słu gu je się wy że j821 i w innych
uryw kach Pi sma Świę te go, mą drze prze ka zu ją, że zła wo la i złe czy ny, na ile
są, al bo na ile są czy na mi, są do bre; na ile zaś są złe, są grze cha mi. Mó wią
oni, że wo la i ka żdy czyn jest do brą na tu rą Bo żą, na ile jest czy nem lub wolą
i jest od Bo ga spraw cy; na ile zaś dzie je się bez po rząd ku i wbrew pra wu
oraz po zba wio ny jest na le żne go ce lu, jest grze chem; i tak na ile jest grzechem,
jest ni czym; bo nie jest żad ną sub stan cją, żad ną na tu rą.

5. Do wo dzą po wa ga mi, że wszyst kie wo le i czy ny są do bre na ile
są. Że zaś wszel ka wo la i czyn ność sta no wi do bro na ile jest, do wo dzą z tego,
co mó wi Au gu styn w księ dze De 84 Qu aestio ni bus:822 „Bóg jest przy czy ną
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815 Trak tat 1, n. 13 (PL 35,1385; CCL 36,7).
816 Dys tynk cja 34, roz dział 4, n. 2.
817 Za gad nie nie 6 (PL 40,13).
818 Mia no wi cie: Ge na diusz, roz dział 27 (PL 42,1218).
819 To zna czy Ewo diusz, De fi de con tra Ma ni cha eos, roz dział 8 (PL 42,1142; CSEL

25,954).
820 Zo bacz Mt 7,17-18; po rów naj Dys tynk cję 34, roz dział 2, n. 2.
821 W ca łej Dys tynk cji 34.
822 Za gad nie nie 21 (PL 40,16); zobcz Księ gę Pierw szą, Dys tynk cję 46, roz dział 7.



wy łącz nie do bra: dla te go nie jest spraw cą zła, po nie waż jest spraw cą
wszyst kie go co ist nie je, co na ile jest, na ty le jest do bre.” – Te nże do wo -
dząc, że nic na świe cie nie dzie je się przy pad kiem, po wia da w tym sa mym
dzie le:823 „Co - [532] kol wiek dzie je się przy pad kiem, dzie je się lek ko myśl -
nie; co kol wiek dzie je się lek ko myśl nie, nie dzie je się z opatrz no ści. Je że li
więc coś w świe cie dzie je się przy pad kiem, nie ca ły świat jest kie ro wa ny
opatrz no ścią; je że li nie opatrz no ścią kie ro wa ny jest ca ły świat, jest ja kaś
na tu ra al bo sub stan cja, któ ra nie na le ży do dzie ła opatrz no ści. Wszyst ko
zaś co ist nie je. na ile ist nie je, jest do bre. Naj wy ższe bo wiem jest to do bro,
przez któ re go uczest nic two ist nie ją po zo sta łe do bra; a wszyst ko co jest
zmien ne, nie przez sie bie, lecz uczest nic twem te go do bra, na ile jest, jest
do bre: co też na zy wa my Bo żą opatrz no ścią. Nic więc nie dzie je się w świecie
przy pad kiem.” - Na tych świa dec twach opie ra ją się, by wy ka zać, że wszystko
co jest, na ile jest, jest do bre. Stąd te nże Au gu styn w księ dze pierw szej De
do ctri na chri stia na rze cze:824 „Ten ist nie je naj wy żej i naj bar dziej pier wotnie,
kto jest cał ko wi cie nie zmien ny; a po zo sta łe któ re ist nie ją, nie mo gą ist nieć,
jak tyl ko od nie go; i na ty le są do bre, na ile otrzy ma ły, aby ist nia ły.”

6. Co z po wy ższe go wy ni ka. Z po wy ższe go zbie ra się i wnio sku je, że
je śli ist nie je zła wo la i zła czyn ność, na ile ist nie je, jest do bra. Lecz któż
prze czy, że ist nie je zła wo la i zła czyn ność? Zła więc wo la czy czyn ność, na
ile ist nie je, jest do brem. I na ile ist nie je wo la lub czyn ność, po dob nie jest
do brem; lecz zła jest z wa dy: ta wa da nie jest od Bo ga i nie jest ni czym.

7. O wa dzie wo li. Au gu styn zda je się to za zna czać w księ dze De 84
Quaestio ni bus mó wiąc:825 „Wa dą wo li jest to, czym czło wiek sta je się
gorszy; wa da ta da le ka jest od wo li Bo ga, jak uczy ro zum.” – Z te go urywka
do wo dzi, że wo la na ile jest wa dli wa, nie jest od Bo ga. A na ile jest wa dliwa,
jest grze chem. A grze chem jest, jak mó wią, na ile nie ma na le żne go ła du
ani ce lu. Tak i czyn ność, na ile po cho dzi ze zła i ła du nie ma i do zła dą ży.

8. In ny do wód, że ka żdy czyn na ile jest, jest do bry. Rów nież ina -
czej do wo dzą, że ka żdy czyn, we wnętrz ny al bo ze wnętrz ny, na ile jest, jest
do bry: po nie waż nie był by złym czy nem, gdy by nie był do brą rze czą; bo
nie ma ja kiejś złej rze czy, gdy by ta sa ma rzecz nie by ła do bra. – Stąd Au gu -
styn w En chi ri dion:826 „Wszel ka na tu ra jest do brem; ani ja kaś rzecz nie 
była by zła, gdy by ta rzecz, któ ra jest zła, nie by ła na tu rą. Nie mo że więc istnieć
zło, je że li nie ist nie je ja kieś do bro. Je że li wy da je się to nie do rzecz ne, wynik
jed nak ro zu mo wa nia zmu sza nas to mó wić.”

[533] 9. Zwięź le uj mu je wy nik wy po wie dzi. Na pod sta wie po wy -
ższych świa dectw twier dzą, że wszyst kie czy ny, na ile ist nie ją, są do bry mi
rze cza mi; i nie ist nie je ja kieś zło, to zna czy grzech, je że li to sa mo nie jest
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823 Za gad nie nie 24 (PL 40,17).
824 Roz dział 32, n. 35 (PL 34,32; CSEL 80,27; CCL 32,26).
825 Za gad nie nie 3 (PL 40.11).
826 Roz dział 13 (PL 40,237; CCL 46,55).



rów nież pod ja kimś wzglę dem do bre. I wszyst kie go, co ist nie je, na ile ist -
nie je, gło szą, że Bóg jest spraw cą i z je go wo li ist nie je wszyst ko, co ist nieje,
co na ile ist nie je jest na tu rą.

10. Za rzut prze ciw ko tym, któ rzy twier dzą, że wszyst kie czy ny, na
ile ist nie ją, są do bre. Prze ciw sta wia się im: Je że li wszyst ko co ist nie je, na ile
ist nie je, jest do bre i jest na tu rą, to cu dzo łó stwo, za bój stwo i tym po dob ne,
na ile jest, jest do bre i jest na tu rą, i dzie je się z wo li Bo ga. Je że li tak jest, to ci,
któ rzy je czy nią, do brze czy nią; co jest cał ko wi cie nie do rzecz ne. – Ich od -
po wiedź. Tym zaś oni tak od po wia da ją: mó wią w rze czy sa mej cu dzo łó -
stwo, za bój stwo i tym po dob ne nie ozna cza ją wprost czy nów, lecz wa dy
czy nów; sa me czy ny cu dzo łó stwa i za bój stwa, na ile ist nie ją, al bo na ile są
czy na mi, są od Bo ga i są do bry mi na tu ra mi, lecz nie na ile są cu dzo łó stwem
i za bój stwem. I dla te go mó wią, że cho ciaż od Bo ga są czy ny, któ re są za -
bój stwa mi i cu dzo łó stwa mi, nie wy ni ka stąd, że za bój stwa i cu dzo łó stwa
od Bo ga po cho dzą.

11. In ne ich za prze cze nie wo bec tych sa mych. Rów nież ina czej im
się prze czy: Je że li coś nie jest złe, co nie jest na tu rą al bo do brą rze czą, jakim
więc spo so bem grze chem jest nie wie rzyć w Bo ga, nie iść do ko ścio ła i tego
ro dza ju, sko ro one nie są na tu ra mi, a na wet w ogó le nie ist nie ją? Nie jest
bo wiem czymś, ani ja kąś rze czą, nie iść do ko ścio ła al bo nie wie rzyć i te go
ro dza ju. – Od po wiedź, gdzie prze ka zu ją, że to, co mó wi się przez za -
prze cze nie, coś stwier dza, jak nie wie rzyć w Bo ga i te go ro dza ju. Na co
od po wia da ją, że ty mi i te go ro dza ju wy po wie dzia mi, któ re zda ją się oznaczać
wprost po zba wie nie, a ni cze go nie stwier dzać, bo wy po wia da ne są ja ko
zaprze cze nia, na praw dę coś stwier dza ją i przez nie ozna cza ne są czy ny. Nie
wie rzyć bo wiem w Chry stu sa mó wią, że jest nie wia rą, a na zwą nie wia ry
ozna cza ny jest zły czyn du cha. Tak też gdy mó wi się: „nie iść do ko ścio ła
jest złem”, ozna cza się wzgar dę nie idą ce go, to jest złą wo lę al bo po sta no -
wie nie. To jest bo wiem uchy la nie się od do bra i dla te go jest złe; jak na od -
wrót uchy lać się od zła jest do brem. Jak więc uchy le nie się od zła coś
stwier dza, mia no wi cie wo lę i [534] po sta no wie nie unik nię cia zła: nie może
bo wiem być do brem, co w ogó le ni czym jest; tak uchy le nie od do bra ozna -
cza „coś co ist nie je”, mia no wi cie wo lę i po sta no wie nie zła. I zgod nie z tym
praw dzi wy jest ten ogól ny opis grze chu śmier tel ne go, któ ry wy żej przy toczył
Au gu styn.827

Roz dział 3 (233).

1. Czy zły uczy nek, na ile jest grze chem, jest po zba wie niem al bo
ze psu ciem do bra. Mo żna ich też zapy tać: skoro grze ch jest, jak wy żej
powie dzia no,828 po zba wie niem albo ze psu ciem do bra, a ka żdy zły czyn 
jest grze chem, czy jest po zba wie nie albo ze psu cie do bra, o ile jest grze ch,
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827 Dys tynk cja 35, roz dział 1, n. 1.
828 Dys tynk cja 34, roz dział 4, n. 2.



czy nie. – Prze czy oboj gu. Je że li bo wiem na ile jest grze chem, jest ze psu -
ciem do bra, skoro ze psu cie al bo po zba wie nie do bra jest czło wie ko wi 
karą: więc na ile jest grze chem, jest ka rą. Je że li tak jest, wte dy na ile jest
grze chem, wy da je się, że jest do brem i jest od Bo ga. Je że li zaś jest ze psu -
ciem nie na ile jest grze chem, py ta się więc, we dług cze go jest ze psu ciem.
Je że li bo wiem jest ze psu ciem i nie na ile jest grze chem, po nie waż nie ist -
nie je nic, jak tyl ko do bro, tyl ko nie w tym co jest grze chem: więc na ile jest
do bre, jest ze psu ciem lub po zba wie niem do bra.

2. Od po wiedź, gdzie mó wi się, że na ile jest grze chem, jest po zba -
wie niem al bo ze psu ciem do bra, a nie ka rą. Na to ta kże oni od po wia da -
ją, że czyn zły, nie na ile jest, ani na ile jest do bry, jest po zba wie niem al bo
ze psu ciem do bra, lecz na ile jest grze chem; jed nak na ile jest grze chem, nie jest
ka rą al bo czymś, co jest od Bo ga. Jak bo wiem wy ni ka z przy to czo nych słów
Au gu sty na, grze chem na zy wa się ze psu cie lub po zba wie nie czyn nie, nie bier-
nie. Dla te go bo wiem ze psu cie do bra zwie się złem lub grze chem, po nie -
waż do brą na tu rę „po zba wia ja kie goś do bra; je że li bo wiem nie po zba wia
ja kiegoś do bra, nie szko dzi”, jak wy żej mó wi Au gu styn:829 „szko dzi zaś, więc
od biera dobro”. Nie szkodzi zaś, jak tylko na ile jest grzechem; więc na ile jest
grzechem, po zba wia do bra; prze to na ile jest grze chem, jest po zba wie niem
lub ze psu ciem do bra.

[535] Roz dział 4h (234).

1. Ja kim spo so bem na ile jest grze chem mo że psuć do bro, sko ro
jest ni czym. Lecz sko ro jest ni czym, na ile jest grze chem, ja kim spo so bem
mo że psuć al bo od bie rać do bro? – Od po wiedź Au gu sty na przez po do -
bień stwo. Au gu styn uczy cię te go w księ dze De na tu ra bo ni mó wiąc:830

„Po wstrzy ma nie się od je dze nia nie jest ja kąś sub stan cją, jed nak sub stancja
cia ła, je że li cał kiem po wstrzy mu je się od je dze nia, cho ru je i ła mie się. Tak
grzech nie jest sub stan cją”; prze zeń jed nak psu je się na tu ra du szy.

2. Że grzech ści śle jest ze psu ciem du szy i ja kim spo so bem. Grzech
zaś, to zna czy wi na, jest ści śle ze psu ciem du szy. Je śli zaś py ta się, w czym
du sza mo że się ze psuć, wy ja śnia się w przy po wie ści o tym, któ ry wpadł
mię dzy zbój ców,831 któ rzy go złu pi li i po ra ni li. Czło wiek bo wiem wpa da
mię dzy zbój ców, gdy przez grzech wle czo ny jest pod wła dzę dia bła; a wtedy
przez grzech łu pio ny jest z da rów dar mo wych, to jest cnót, a ra nio ny jest
w do brach na tu ral nych, któ ry mi są ro zum al bo umysł, pa mięć i zdol no ści
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829 Ta mże.
h Nu mer 1 z Sum ma sen ten tia rum, III,14 (PL 171,1140 A; 176,111 B). – Do nu me ru 2

po rów naj tę sa mą Sum ma sen ten tia rum (1141 A -B; 112 A -C). – Roz dział 5. Zo bacz Pio tra
Lom bar da Ser mo II in Re sur re tio ne Do mi ni (PL 171,353 C – 354 B).

830 Ra czej De na tu ra et gra tia, roz dział 20, n. 22 (PL 44,257; CSEL 60,248).
831 Zo bacz Łk 10,30; po rów naj wy żej Dys tynk cja 25, roz dział 7, n. 1.



i te go ro dza ju, któ re przez grzech są ściem nio ne i ska żo ne. Przez grzech
rów nież po zba wio ny jest te go do bra, przez któ re go uczest nic two ist nie ją
po zo sta łe do bra: jest go tym bar dziej po zba wio ny, im bar dziej się od niego
od da la.

Roz dział 5 (235).

1. Jak czło wiek od da la się od Bo ga, mia no wi cie przez nie po do bień -
stwo, któ re spra wia grzech. Od da la się zaś od nie go przez grzech, nie od le-
gło ścią miej sca, po nie waż wszę dzie jest ca ły i obec ny wszyst kim; i „wszyst ko
w nim jest, jak mó wi Au gu styn w księ dze De 84 Qu aestio ni bus,832 a sam
miej scem nie jest. Miej scem jed nak Bo ga na zy wa się nie wła ści wie świą ty -
nię Bo ga: nie że w niej się za wie ra, lecz po nie waż w niej jest obec ny i za -
miesz ku je. Przez to zaś ro zu mie się czy stą du szę.” Przez grzech więc, nie co do
miej sca, ktoś sta je się da le ki od Bo ga; a w tym sta je się od le gły, że od chodzi
od je go po do bień stwa; a tym da lej, im sta je się bar dziej nie po dob ny. – To zaś,
jak mó wi Au gu styn [536] w księ dze De 84 Qu aestio ni bus, co przez uczest -
nic two po dob ne jest do Bo ga, przyj mu je nie po do bień stwo; cho ciaż sa mo
po do bień stwo w ża den spo sób nie mo że być z ja kiejś stro ny nie po dob ne.
Dla te go po nie waż Syn jest po do bień stwem Oj ca, z żad nej stro ny nie mo że
być do Oj ca nie po dob ny; przez uczest nic two w nim po dob ne jest wszyst -
ko, co po dob ne jest do Bo ga”: a to mo że przy jąć nie po do bień stwo. Nic zaś
nie czy ni czło wie ka tak bar dzo nie po dob nym do Bo ga, jak grzech.

2. Że grzech jest ta kże po zba wie niem do bra cia ła. Cho ciaż grzech
jest ze psu ciem lub po zba wie niem do bra, któ re jest w du szy, jest rów nież
po zba wie niem i ze psu ciem do bra cia ła: jak po zba wił cia ło czło wie ka do -
bro dziej stwa je go nie śmier tel no ści i nie cier pię tli wo ści, któ re miał przed
grze chem.

Roz dział 6 (236).

Czy ka ra jest po zba wie niem do bra. Zwy kło się py tać, czy i ka ra jest
po zba wie niem lub ze psu ciem do bra. – Na co mo żna ła two od po wie dzieć,
je że li przy po mni my to, co wy żej po wie dzia no. Rze kli śmy bo wiem wy żej,833

że po zba wie nie lub ze psu cie do bra bie rze się czyn nie lub bier nie, to jest
we dług spraw czo ści lub skut ku. I dla te go po zba wie nie al bo ze psu cie dobra
na zy wa się i grze chem i ka rą; lecz grze chem we dług spraw czo ści, po nie -
waż po zba wia lub psu je do bro; ka rą zaś we dług skut ku, to jest we dług
dozna nia, któ re jest skut kiem grze chu. Czym in nym jest bo wiem wi na,
innym ka ra. Jed no z dwoj ga jest Bo ga, to zna czy ka ra. Dru gie jest dia bła,
al bo czło wie ka, to jest wi na.834
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832 Za gad nie nie 20 (PL 40,16). – In na po stać tej po wa gi wy żej [274].
833 Dys tynk cja 35, roz dział 3, n. 2.
834 Zo bacz wy żej, Dys tynk cja 32, roz dział 3.



DYS TYNK CJA XXXVI

Roz dział 1i (237).

1. Że nie któ re są ra zem grze cha mi i ka rą grze chu, nie któ re grze -
cha mi i przy czy ną grze chu, in ne zaś grze cha mi i przy czy ną oraz karą
grze chu. Trze ba jed nak wie dzieć, że nie któ re tak są grze cha mi, że są także
ka ra mi za grze chy. [537] Stąd Au gu styn o tym uryw ku Psal mu 57:835 Przy -
padł z wierz chu ogień i nie uj rze li słoń ca, po wia da: „Ogień py chy i żą dzy
i gnie wu” ro zu mie się. „Te ka ry nie wie lu wi dzi: dla te go jak naj bar dziej
wspo mi na je Apo stoł w Li ście do Rzy mian,836 i wy li cza mnó stwo tych, które
są grze cha mi i ka ra mi grze chu. Mię dzy pierw szym bo wiem grze chem od -
stęp stwa a osta tecz ną ka rą ognia wiecz ne go, te któ re są po śred nie, są i grze -
cha mi i ka ra mi grze chu.”

2. Rów nież Grze gorz Su per Eze chie lem mó wi:837 „Lek ce wa żą ce mu, który
nie chce po ku to wać, kła dzie Bóg prze szko dę, gdy mia no wi cie cię żej uderza.
Grzech bo wiem, któ ry przez po ku tę nie jest pręd ko zgła dzo ny, al bo jest grze-
chem i przy czy ną grze chu, al bo grze chem i ka rą grze chu, al bo jed no cześnie
grzechem oraz przyczyną i karą grzechu. Dlatego Mojżesz:838 Jeszcze nie wy-
pełniły się nieprawości Amorejczyków. A Dawid mówi:839 Przydaj nieprawość
do nie pra wo ści ich. A in ny Pro rok:840 Krew się krwi do tknę ła, to zna czy
grzech do da ny zo stał do grze chu. Rów nież Pa weł rzecze:841 Dla te go po dał
ich Bóg w na mięt no ści sro mo ty itd., a ta kże:842 Aż wy peł nią wresz cie mia -
rę grze chów. Rów nież Ja no wi anioł po wie dział:843 Plu ga wy niech jesz cze
plu ga wie je.” Z tych świa dectw wy ni ka, że ja kiś grzech i grze chem jest i karą
grze chu.

Roz dział 2 (238).

1. Za gad nie nie zro dzo ne z po wy ższe go: mia no wi cie czy na ile jest
grzech, jest kara grzechu. I dlatego słusznie pyta się, czy na ile jest grzech,
jest ka ra grze chu. 
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i Nu mer 1 z Glos sa Lom bar da do Ps 57,9; oraz Glos sa do Rz 1,26 (PL 191,538 B, 1334 D).
– Nu mer 2: Z Glos sa or di na ria do Ez 3,20 (u Mi ko ła ja z Li ry, IV,216b).

835 Enarratio in Psalmum 57,9, nn. 18-19 (PL 36,687n; CCL 39,724n). Zobacz także Contra
Iu lia num opus im per fec tum, I, roz dział 47: “Wiedz, że czym in nym jest grzech, in nym kara
grze chu, in nym obo je, to jest grzech tak, iż jest on ta kże ka rą grze chu” (PL 45,1068).

836 Zo bacz Rz 1,21-32.
837 Księ ga I, ho mi lia 11, nn. 23-25 (PL 76,915 A -B, 916 B -C); zo bacz Ez 3,20.
838 Rdz 15,16.
839 Ps 68,28.
840 Oz 4,2.
841 Rz 1,26.
842 1 Tes 2,16.
843 Ap 22,11.



2. Uza sad nie nie, dla cze go nie jest. Nie wy da je się to, bo wszel ka kara
za grzech jest spra wie dli wa; stąd Au gu styn w księ dze Re trac ta tio nes:844

„Wszel ka ka ra grze chu jest spra wie dli wa i na zy wa się po ku ta”. Je że li więc
grzech, który jest [538] grzechem i karą grzechu, na ile jest grzechem jest
karą grze chu: sko ro wszel ka słusz na ka ra po cho dzi ze spra wie dli wo ści
Bożej, wy da je się, że na ile jest grze chem, jest spra wie dli wy i od Bo ga po-
cho dzi.

3. Od po wiedź ich, gdzie uczy się, w ja kim zna cze niu grzech zwa -
ny jest ka rą grze chu lub ka rą. Na co oni od po wia da ją, że grzech tak jest
na zy wa ny ka rą grze chu, iż przez grzech w któ ry wi ną uprze dza ją ce go grze -
chu czło wiek po pa da, gdy Bóg opusz cza, psu ta jest do bra na tu ra. Jak ogień
wiecz ny zwa ny jest ka rą złych, po nie waż są nią drę cze ni, cho ciaż sa ma udrę -
ka złych nie jest ogniem, lecz przez ogień do ko nu je się w czło wie ku; tak
przez grzech psu ta jest na tu ra i umniej sza się do bro na tu ry, i to umniej -
sze nie i ze psu cie do bra jest udrę ką i ka rą; a nie jest istot nie sa mym grze -
chem, przez któ ry po wsta je, lecz dla te go zwie się grze chem, jak wy żej
po wie dzia no, po nie waż przez grzech za raz gdy czło wiek grze szy, do ko nu -
je się to ze psu cie. Dzie je się ono przez Bo ga, spraw cę: ta bo wiem ka ra czy
mę ka, któ ra jest ze psu ciem do bra, jest od Bo ga. Te go zaś, że tak po wiem,
ma te rią i przy czy ną jest grzech, któ ry od Bo ga nie jest. 

4.k Au gu styn. Wy da je się oznaj miać i w tym zna cze niu poj mo wać Au -
gu styn, gdy mó wi w księ dze De pra ede sti na tio ne sanc to rum:845 „Prze zna -
cze niem Bóg prze wi dział to, co miał sam uczy nić; lecz Bóg prze wi dział
ta kże to, cze go sam nie miał uczy nić, to jest wszel kie zło. Bo cho ciaż jest
coś, co tak jest grze chem, że jest ta kże ka rą grze chu, zgod nie z tym Apo -
sto ła:846 Po dał ich Bóg w na mięt no ści itd., jed nak Bo ga nie jest grzech, lecz
sąd”, czy li ka ra. W Pi śmie Świę tym bo wiem czę sto pod na zwą są du poj mo -
wa na jest ka ra.847 – Tu pil nie zwa ża ją cym zda je się oznaj miać, że to, co jest
grze chem i ka rą grze chu, jest Bo ga nie na ile jest grze chem, lecz na ile jest
ka rą. Sko ro bo wiem po wie dział, że Bóg nie uczy ni ja kie goś zła, to zna czy
grze chu, po nie waż mo żna by mu za rzu cić, że ja kieś grze chy są ta kże karami
grze chu, a ka żda ka ra grze chu jest spra wie dli wa i dla te go jest od Bo ga:
jakby okre śla jąc zgod nie z czym to czy ni, al bo zgod nie z czym nie czy ni,
do dał po zo sta łe. Zgod nie zaś z powyższym poj mo wa niem grze chy słusz nie
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844 Księ ga I, roz dział 9, n. 5 (PL 32,598; CSEL 36,44n); z De li be ro ar bi trio, III, roz dział 18,
n. 51: „Ka żda zaś ka ra, je że li jest spra wie dli wa, jest ka rą grze chu, i na zy wa się po ku ta” (PL
32,1296; CSEL 74,132); peł niej przy to czo ne jest ni żej, Dys tynk cja 36, roz dział 5.

k Po wa ga Au gu sty na jest w Glos sa do Rz 8,29 (PL 191,1449 C -D); in na, czy ta na na końcu,
jest w tej sa mej Glos sa do Rz 1,26 (PL 191,1333 C).

845 Roz dział 10, n. 19 (PL 44,975).
846 Rz 1,26.
847 Na przy kład Mt 23,33: Ja kże uj dzie cie są du pie kła?; oraz Mk 12,40: Ci od nio są 

cię ższy sąd.



zwa ne są ka ra mi. Stąd Apo sto ł848 [539] na zy wa je na mięt no ścia mi sro moty,
bo jak mówi powaga,849 „Chociaż są takie grzechy, które rozkoszują, nie
należy ich jed nak na zy wać na mięt no ścia mi na tu ry,” po nie waż na tu ra przez
nie się psu je.

Roz dział 3 (239).

1. Cho ciaż ka żdy grzech mo że być na zwa ny ka rą, nie ka żdy jed -
nak jest ka rą grze chu. A cho ciaż w tym zna cze niu ka żdy grzech śmier tel -
ny mo że być na zwa ny ka rą, jed nak nie ka żdy mo że być zwa ny ka rą grze chu.
Ka rą bo wiem grze chu, jak zo sta ło po wie dzia ne,850 jest to, cze go przy czy ną jest
in ny uprzed ni grzech. Bo grzech tak się na zy wa ka rą grze chu ze względu na
po przed ni, jak na zy wa ny jest przy czy ną grze chu, ze wzglę du na na stępny.
Dzię ki te mu ten sam grzech jest i przy czy ną i ka rą grze chu, lecz in ne go
grze chu ka rą, a in ne go przy czy ną.

2.k Grze gorz. Jak bo wiem mó wi Grze gorz w Mo ra lia,851 „grzech, któ ry
nie jest zmy wa ny przez po ku tę, swo im cię ża rem wnet po cią ga do in ne go;
stąd dzie je się, że nie tyl ko jest grze chem, lecz i przy czy ną grze chu: z niego
bo wiem ro dzi się na stęp na wi na. Grzech zaś, któ ry ro dzi się z grze chu, jest
nie tyl ko grze chem, lecz i ka rą grze chu; po nie waż spra wie dli wym są dem
Bóg osnu wa mgłą ser ce grze szą ce go, by za słu gą po przed nie go grze chu
także w in ne wpa dał. Ko go bo wiem nie chciał wy zwo lić, opusz cza jąc prze -
bił.” – Au gu styn, Con tra Iu lia num:852 „Stąd, jak mó wi Au gu styn, jest to
ka ra po przed nie go grze chu, a jed nak sam też jest grze chem. Są dem bo wiem
Bo ga naj spra wie dliw sze go po da ni są, jak mó wi Apo stoł o nie któ rych, czy
opusz cze niem, czy in nym spo so bem wy ja śnio nym lub nie wy ja śnio nym, 
w na mięt no ści sro mo ty”. „aby wy stęp ki wy stęp ka mi by ły msz czo ne, a ka -
ra mi grzesz ni ków by ły nie tyl ko mę czar nie, lecz i przy ro sty wad.”853 Te więc
grze chy,854 któ re wspo mniał Apo stoł,855 po nie waż są z py chy, są nie tyl ko
grze cha mi, lecz i ka ra mi.”

[540] 3. Z te go oto sta je się wi docz ne, że nie któ re grze chy są ta kże ka -
ra mi i przy czy na mi grze chu; i ten grzech jest ka rą grze chu, któ ry za wy prze -
dza ją cą przy czy nę ma grzech; a ten grzech jest przy czy ną grze chu, któ ry
sta no wi za słu gę na stęp ne go grze chu.
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848 Rz 1,26.
849 Glos sa or di na ria do te go uryw ka (u Mi ko ła ja z Li ry, VI,5c).
850 W Dys tynk cji 36, roz dzia le 2, n. 3.
k Po wa ga Grze go rza za czerp nię ta jest z Glos sa do Rz 1,24 (PL 191,1331 B; ozna czo na

ja ko w Mo ra lia w x 14a, z 8b). Co na stę pu je o Au gu sty nie, mie ści się w Glos sa do Rz 1,27
oraz na koń cu  do Rz 1,24 (PL 191,1134 C -D, 1331 B).

851 Księ ga XXV, roz dział 9, n. 22 (PL 76,334 B -C).
852 Księ ga V, roz dział 3, n. 10 (PL 44,789).
853 Au gu styn, Con tra ad ver sa rios Le gis et Pro phe ta rum, I, roz dział 24, n. 51 (PL 42,635).
854 Au gu styn, Ser mo 197, n. 1 (PL 38,1022).
855 Zo bacz: Rz 1,24-32.



Roz dział 4 (240).

1. Z powyższego wydaje się, że to samo, co jest grzechem, jest i karą
grze chu. Lecz gdy mó wi:856 „wy stęp ki wy stęp ka mi są msz czo ne”, wy da je
się oznaj miać, że to sa mo, co jest grze chem, istot nie jest ka rą grze chu, to
jest uka ra niem grze chu. – Na to zaś oni od po wia da ją, że te i po dob ne zo -
sta ły po wie dzia ne w po wy ższym zna cze niu,857 i dla te go trze ba je poj mować
we dług po wy ższe go wy kła du. „Poj mo wa nie bo wiem wy po wie dzi 858 na le ży
brać z przy czyn mó wie nia.”

2. Że nie sprze ci wia się praw dzie, je że li ktoś po wie, iż sa me grze -
chy są istot nie ka ra mi grze chów. Uwa ża się, że w ni czym nie wy rzą dza
się szko dy praw dzie, je że li ktoś po wie, że te sa me, któ re są grze cha mi, istot -
nie, że tak po wiem, są ka ra mi, to jest po msta mi po przed nich grze chów,
któ re są spra wie dli we i są od Bo ga. Jed nak nie ja ko grze chy są od Bo ga;
ani na ile są grze cha mi nie są ka ra mi grze chu. A jed nak na ile są grze chami,
są bra ka mi do bra; lecz, jak wy żej zo sta ło po wie dzia ne,859 bra ka mi zwa ne
są przy czy no wo i dzia ła nio wo.

Roz dział 5 (241).

Otwar cie oka zu je, że nie któ re grze chy są ka rą grze chu, a ka ra ta
jest spra wie dli wa i jest od Bo ga. Że zaś nie któ re grze chy są ka rą i ta kara
jest spra wie dli wa i jest od Bo ga, jaw nie prze ka zu je Au gu styn w księ dze
pierw szej Re trac ta tio nes,860 mó wiąc, że coś z ko niecz no ści dzie je się przez
czło wie ka, co jest złe, i to jest spra wie dli wą ka rą grze chu. „Są na gan ne, rze -
cze, z ko niecz no ści czy nio ne, gdzie czło wiek chce zro bić do brze, a nie mo -
że. Stąd jest to Apo sto ła:861 Nie to czy nię, co chcę, ale to czy nię, cze go
nie na wi dzę. Oraz tam to:862 Cia ło po żą da prze ciw du cho wi, a duch prze -
ciw cia łu: one [541] bo wiem sprze ci wia ją się so bie wza jem, aby ście nie
czy ni li wszyst kie go, co chce cie?

Lecz to wszyst ko jest z owe go wy ro ku śmier ci. Je że li bo wiem nie jest
ona ka rą lecz na tu rą czło wie ka, nie ma tych grze chów. Je że li bo wiem nie
od cho dzi się od te go spo so bu, któ rym czło wiek na tu ral nie zo stał uczy nio -
ny, gdy czy ni to, czy ni za iste co po wi nien. Je że li zaś czło wiek, po nie waż
tak jest, nie jest do bry, i nie mo że być do bry; czy to nie wi dząc ja ki być
powi nien, czy wi dząc, a nie mo gąc być ta kim, ja kim wi dzi, że po wi nien,
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856 Jak wy żej: Dys tynk cja 36, roz dział 3, n. 2.
857 Zo bacz wy żej: Dys tynk cja 36, roz dział 3, n. 1.
858 Sło wa Hi la re go, jak wy żej, Księ ga I, Dys tynk cja 25, roz dział 2, n. 1.
859 Dys tynk cja 35, roz dział 6).
860 Roz dział 9, n. 5 (PL 32,597n; CSEL 36,44n); z De li be ro ar bi trio, III, roz dział 18, n. 51

(PL 32,1295n; CSEL 74,131n).
861 Rz 7,15.
862 Ga 5,17.



któż bę dzie wąt pił, że to jest ka rą? Ka żda zaś ka ra, je że li jest ka rą grze chu,
jest spra wie dli wa i na zy wa się po ku tą. Je że li zaś ka ra jest nie spra wie dli wa,
po nie waż nikt nie wąt pi, że jest ka rą, na ło żo na zo sta ła czło wie ko wi przez
ja kie goś nie spra wie dli we go wład cę. Nad to po nie waż nie ro zum ne go jest
wąt pić o wszech mo cy i spra wie dli wo ści Bo ga, spra wie dli wa jest ta ka ra i na-
ło żo na za ja kiś grzech. Bo ża den nie spra wie dli wie pa nu ją cy, nie mógł al bo
wy kraść czło wie ka jak gdy by nie wie dzą ce mu Bo gu, al bo wbrew wo li wy -
mu sić, jak gdy by na słab szym, by czło wie ka drę czył nie spra wie dli wą karą.
Po zo sta je więc, że ta ka ra spra wie dli wa po cho dzi ze ska za nia czło wie ka.”
Ty mi oraz in ny mi wie lu świa dec twa mi na ucza się, że nie któ re są grze chami
i ka ra mi grze chu.

Roz dział 6 (242).

1. O nie któ rych, co bez wąt pie nia są grze cha mi i ka ra mi, jak
gniew, za zdrość. Po za tym w ża den spo sób nie na le ży wąt pić, że pew ne
grze chy bez żad ne go skru pu łu są ka ra mi, jak za zdrość, któ ra jest „bó lem
cu dze go do bra”,863 oraz gniew: któ re na wet nie ja ko ka ry, są grze cha mi.

2. Tak rów nież o żą dzy i bo jaź ni oraz in nych te go ro dza ju na le ży my -
śleć. Dla te go Au gu styn w księ dze 84 Qu aestio num mó wi:864 „Wszel kie za -
bu rze nie cier pie niem; wszel ka żą dza za bu rze niem; więc wszel ka żą dza
cier pie niem. Wszel kie zaś cier pie nie gdy jest w nas, sa mym cier pie niem
cier pi my; wszel ka więc żą dza gdy jest w nas, sa mą żą dzą cier pi my, i na ile
jest żą dzą cier pi my. Wszel kie zaś cier pie nie, na ile nim cier pi my, nie jest
grze chem. Tak i o bo jaź ni. Nie wy ni ka bo wiem, że je śli cier pi my bo jaźń,
dla te go nie jest grze chem, po nie waż wie le jest grze chów, któ re cier pi my,
lecz nie na ile ni mi cier pi my.”

[542] 3. Że po wy ższym sło wom Au gu sty na wy da je się sprze ci wiać
ja kieś zda nie Hie ro ni ma. To zaś pil nie trze ba za zna czyć, że po wy ższym
sło wom Au gu sty na,865 mó wią ce go że z ja kiejś ko niecz no ści uczy nio ne zostały
rze czy na gan ne, wy da je się sprze ci wiać to, co mó wi Hie ro nim w Expla na -
tio fi dei.866 Co cho ciaż wy żej by ło za miesz czo ne,867 jed nak by lepiej zo sta -
ło po zna ne, nie przy kro po wtó rzyć: „Wy kli na my, rze cze, bluź nier stwo tych,
któ rzy mó wią, iż  coś nie mo żli wego zo sta ło czło wie ko wi przez Bo ga na ka -
za ne, oraz  że przy ka za nia Bo ga nie przez  je dn ostki, lecz przez wszyst kich
ogó łem mo gą być za cho wa ne.” A nie co da lej: „I mó wi my, że błą dzą za rów -
no ci, któ rzy z Ma ni che uszem mó wią, iż czło wiek grze chu unik nąć nie może,
jak ci, któ rzy z Jo wi nia nem twier dzą, że czło wiek nie mo że grze szyć.” – Oto
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863 Glos sa in ter li ne aris do Rz 1,29 (u Mi ko ła ja z Li ry, VI,6r). Przez Au gu sty na okre śla na
jest ja ko „za wiść cu dze go szczę ścia”; zo bacz: De Ge ne si ad lit te ram, XI, roz dział 14, n. 18
(PL 34,436; CSE L28 -I.346); oraz Enar ra tio in Ps 104,25 (PL 37,1399; CCL 40,1545).

864 Za gad nie nie 77 (PL 40,80).
865 Jak wy żej, Dys tynk cja XXXVI, roz dział 5, na po cząt ku.
866 To jest Pe la giusz w Li bel lus fi dei ad In no cen tium Pa pam, nn. 10 oraz 13 (PL 45,1718).



tu Hie ro nim mó wi, że jest błę dem, je śli ktoś mó wi, że czło wiek nie mo że
unik nąć grze chu. Kto zaś mó wi, że dzie je się z ja kiejś ko niecz no ści, mó wi,
iż cze goś nie da się unik nąć. Sko ro więc mó wi to Augustyn, wy da je się, albo
błę dem jest, co on prze ka zu je, al bo nie praw dzi we, co mó wi Hie ro nim.

4. Wy ja śnie nie usu wa ją ce prze ci wień stwo spo śród Świę tych. Na to
mo żna po wie dzieć, że Au gu styn prze ka zał to zgod nie ze sta nem tej nę dzy,
do któ rej na le ży nie wie dza i trud ność, jak mó wi on w księ dze De li be ro
arbi trio,868 że one po cho dzą ze spra wie dli we go wy ro ku; gdzie za warł i po -
wsze dnie grze chy.  Hie ro nim zaś mó wi tyl ko o śmier tel nych grze chach,
których ka żdy, oświe co ny ła ską, mo że unik nąć; al bo mó wi to o czło wie ku
we dług sta nu wol nej wo li przed grze chem.

5. Do ko nu je za koń cze nia prze cho dząc do cze goś in ne go. Dość
staran nie wy ło ży li śmy zda nie tych, któ rzy mó wią, że wszyst kie czy ny są
dobry mi na tu ra mi, i na ile są, są do bre. W tym trak ta cie wtrą ci li śmy tro -
chę, co trze ba przy jąć nie tyl ko od nich, po nie waż przez wszyst kich po
kato lic ku my ślą cych nie za chwia nie jest utrzy my wa ne. I świa dec twa mi
powag oraz ro zu mo wa nia mi ob wa ro wa li śmy prze kaz tych, któ rzy mó wią,
że wszyst kie czy ny z isto ty swo jej, to jest na ile są, są do bre, nie któ re zaś,
na ile dzie ją się w spo sób nie upo rząd ko wa ny, są grze cha mi. – Po wta rza
po wy ższe, by do dać. Do da ją rów nież, że nie któ re nie tyl ko z isto ty, lecz
ta kże ro dza jo wo są do bre, jak [543] głod ne go na kar mić, któ ry to czyn jest
z ro dza ju uczyn ków mi ło sier dzia. Nie któ re zaś czy ny bez względ nie i do -
sko na le nazy wa ją do bry mi, któ re za le ca nie tyl ko isto ta lub ro dzaj, lecz
także przy czyna i cel, jak są te, któ re po cho dzą z do brej wo li i do do brego
ce lu zmie rza ją.

DYS TYNK CJA XXXVII

Roz dział 1l (243).

1. Przy ta cza po gląd in nych, któ rzy mó wią, że czy ny złe w ża den
spo sób nie są od Bo ga i nie są do bre, ani w tym że są, ani in nym spo -
so bem. Jest ta kże i wie lu in nych, ina czej my ślą cych o grze chu i czy nie.
Twier dzą bo wiem, że zła wo la i zły czyn są grze cha mi i pod żad nym wzglę -
dem nie są do bre; i pod żad nym wzglę dem nie po cho dzą od Bo ga ja ko
spraw cy, po nie waż do ko nu ją się bez Bo ga.
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867 Dys tynk cja 28, roz dział 4.
868 Księ ga III, roz dział 18, nn. 51-52 (PL 32,1296; CSEL 74,132n); zo bacz wy żej Dys tynk -

cja 36, roz dział 5.
l Zo bacz: A. M. Land graf, Die Abhängig ke it..., w Do gmen ge schich te, I -2,242nn, gdzie

mó wi się, że po gląd tu przed ło żo ny jest Mi strza, lecz „wie lu in nych” wy da je się obej mo wać
ta kże Gil ber ta Por re tań skie go i je go szko łę.



2. Dla cze go grzech we dług nich jest ni czym. Bez nie go bo wiem, jak
mó wi Ewan ge li sta,869 nic się nie sta ło, to zna czy grzech, któ ry mó wi się, że
jest ni czym, nie gdyż nie jest czyn no ścią lub wo lą złą, któ ra jest czymś, lecz
po nie waż od dzie la lu dzi od praw dzi we go ist nie nia a cią gnie do zła, i tak
spro wa dza do nie ist nie nia. Kto bo wiem od cho dzi od uczest nic twa w naj -
wy ższym do bru, któ re je dy nie, praw dzi wie i wła ści wie jest, słusz nie mó wi
się, że nie ist nie je.870 Dla te go Au gu styn Su per Io an nem rze cze, iż:871 „grzech
jest ni czym i lu dzie sta ją się ni czym, gdy grze szą”. – Z te go więc po wo du
do da ją, że grzech ni czym nie jest, po nie waż od da la czło wie ka od praw dzi -
we go ist nie nia. Mó wią, że zła wo la i dzia ła nie, czy mo wa zła, jest grze chem,
po nie waż są prze kro cze niem i nie po słu szeń stwem i do ko nu ją się wbrew
prawu Bożemu; one jednak są, lecz od człowieka albo od diabła, nie od Boga.
Mó wią, że one w ża den spo sób nie są od Bo ga, czy na ile są, czy in nym spo -
so bem.

[544] 3. Jak wy ja śnia ją po wy ższe sło wa Au gu sty na, któ ry mi po wie -
dział: Wszyst ko co jest, na ile jest, do bre jest. A te sło wa Au gu sty na,872

któ ry mi po wie dział, że „wszyst ko co jest, na ile jest, jest do bre i Bo ga ma
za spraw cę”, uczą, iż ma ją być bra ne o na tu rach czy li sub stan cjach. Mia nem
zaś sub stan cji lub na tu ry po wia da ją, że ozna cza się sa me sub stan cje oraz
to, co na tu ral nie ma ją, mia no wi cie co jest z ni mi zro śnię te; jak du sza na tu -
ral nie ma umysł i świa do mość i wo lę i te go ro dza ju. Co wy ni ka z po wy -
ższych słów Au gu sty na,873 gdzie czło wie ka na zy wa na tu rą, a złe go czło wie ka
złą na tu rą.

4. Według nich złe czyny nie są naturami albo substancjami. Według
tego więc przekonania lub poglądu złe czyny nie są naturami albo substan-
cjami, ale też i do bre czy ny. Co Au gu styn za iste wy da je się oznaj miać w księ -
dze Re trac ta tio nes,874 roz ró żnia jąc mię dzy sub stan cja mi czy li na tu ra mi oraz
czynnościami dobrymi czy złymi. Wyjaśniając bowiem, jak należy pojmować
coś, co prze ka zał w księ dze De ve ra re li gio ne,875 po wia da: „To zo sta ło po -
wie dzia ne o sub stan cjach czy li na tu rach: nie roz pra wia no bo wiem wte dy
o czy nach do brych i grze chach.” Wy raź nie zda je się tu roz ró żniać mię dzy
substancjami czyli naturami, a czynami czy grzechami. I dlatego wspomniani
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869 J 1,3. 
870 Zda nie Au gu sty na z De li be ro ar bi trio, III, roz dział 7, n. 20 (PL 32,1280n; CSEL

74,107); De mo ri bus Ec c le siae, II, roz dział 6 (PL 32,1348); De ci vi ta te Dei, XII, roz dzia ły 1-2
(PL 41,350; CSEL 40-I,567nn; CCL 48,356n); Hie ro ni ma, In Eze chie lem, 26,19 (PL 25[1845]
246 A; CSEL 75,355n); Epi sto la 15 (ad Da ma sum), n. 4 (PL 22[1859]357; CSEL 54,65n); 
i Grze go rza, Mo ra lia, XIV, roz dział 18 (PL 75,1051 B). Zo bacz ni żej, Księ ga III, Dys tynk cja
37, roz dział 2, n. 2.

871 Trak tat 1, n. 13 (PL 35,1385; CCL 36,7).
872 De di ver sis qu aestio ni bus 83, za gad nie nia 21 oraz 24 (PL 40,16n); jak wy żej, Dystynk -

cja 35, roz dział 2, n. 5.
873 Jak wy żej, Dys tynk cja 34, roz dział 4, n. 3.
874 Księ ga I, roz dział 13, n. 8 (PL 32,605; CSEL 36,63n).
875 Roz dział 41, nn. 77-78 (PL 34,156n; CSEL 77,55nn; CCL 32,237nn).



na uczy cie le twier dzą, że czyn no ści, we wnętrz ne al bo ze wnętrz ne, nie są
na tu ra mi al bo sub stan cja mi; a je że li są złe, są grze cha mi, i nie są od Bo ga.
– Że zaś złe czy ny nie są na tu ra mi Au gu styn wy da je się oznaj miać w pierw -
szej od po wie dzi prze ciw Pe la gia nom,876 tak mó wiąc: „Dzie ła dia bła, któ re
są wa da mi, są czy na mi, nie rze cza mi.” Te nże w czwar tej od po wie dzi:877

„Wszel kie zło nie jest na tu rą, lecz czy nem zda rza ją cym się ko muś bra kiem
do bra. Dla te go że nie jest na tu rą, nie uczy nił Bóg, po nie waż wszyst ko, co
uczynił, jest naturą.” „Również:878 „Wszystko co z natury jest dobre, z nicości
uczy nił Bóg, a nie dia beł.”

5. We dług nich są ja kieś rze czy, któ re nie są od Bo ga, przez któ re
ludzie są źli. Z tego wynika, że są jakieś rzeczy, które nie są od Boga, a ludzie
są przez nie źli.  Na co i oni nie mniej zga dza ją się, opie ra jąc się na wy żej
przy to czo nych sło - [545] wach Au gu sty na, któ ry w En chi ri dion,879 wy ja -
śnia jąc owe sło wa pro roc twa:880 Bia da tym, któ rzy na zy wa ją do bro złem,
po wia da: „o tych rze czach, przez któ re lu dzie są źli, a nie o lu dziach na leży
to poj mo wać.” Są więc ja kieś rze czy, przez któ re lu dzie są źli. – To zaś przez
co czło wiek sta je się gor szy nie jest od Bo ga, po nie waż, jak mó wi Au gu styn
w księ dze 84 Qu aestio num,881 „Czło wiek nie sta je się gor szy przez Bo ga
spraw cę”. Więc Bóg nie jest spraw cą tych rze czy, przez któ re czło wiek sta -
je się gor szy. A są ja kieś rze czy, jak zo sta ło po wie dzia ne, przez któ re lu dzie
są źli; są więc jakieś rzeczy, które nie są od Boga, ponieważ są one grzechami.
I dlatego Pismo na wielu miejscach świadczy, że Bóg nie jest sprawcą zła,
to jest te go, co jest grze chem.

Roz dział 2 (244).

1. Z ich stro ny po wy ższe mu zda niu prze ciw sta wia się tym sło wem:
Bóg nie jest spraw cą zła. Tym zaś sło wem słusz nie prze ciw sta wia się
twier dze niu po wy ższych,882 któ rzy mó wią, że Bóg nie jest spraw cą te go, co
jest złe, na ile jest złe, lecz na ile jest; a na ile jest złe, mó wią, że jest niczym.
Cóż więc dziw ne go, je że li mó wi się, że Bóg nie jest spraw cą cze goś, na ile
jest ni czym, sko ro nie mo że ist nieć ża den spraw ca ni cze go? I dla te go, gdy
mó wi się, że Bóg jest spraw cą wszyst kie go, co ist nie je, oni chcą, że by do -
my ślać się do bre go. Do brem zaś mó wią, że jest to, co ist nie je na tu ral nie; 
a mó wią, że na tu ral nie ist nie je nie tyl ko to, co jest sub stan cją lub zro śnięte
z sub stan cją, jak wy żej przy ję li,883 lecz i wszyst ko, co na tu ry nie po zba wia
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876 Hy po gno sti con, I, roz dział 5, n. 7 (wśród dzieł Au gu sty na, PL 45,1618). Zo bacz: Augu -
styn: De per fec tio ne iu sti tiae ho mi nis, roz dział 2 (PL 44,294; CSEL 42,5n).

877 Roz dział 1, n. 1 (PL 45,1639).
878 Ta mże, nie co wy żej.
879 Roz dział 19 (PL 40,241; CCL 46,59); zo bacz wy żej: Dys tynk cja 34, roz dział 5, n. 4.
880 Iz 5,20.
881 Za gad nie nie 3 (PL 40,11); zo bacz wy żej, Księ ga I Sen ten cji, Dys tynk cja 46, roz dział 7.
882 O któ rym wy żej, Dys tynk cja 35, roz dział 2, nn. 4-11.
883 Jak wy żej, Dys tynk cja 37, roz dział 1, n. 3.



do bra. I tak we dług nich w Pi śmie Świę tym mno gie jest poj mo wa nie, gdzie
mo wa jest o na tu rze czy li sub stan cji, lub o tym, co na tu ral nie ist nie je.

2.m Au gu styn. Lecz do te go uryw ku Psal mu:884 Nie ma sub stan cji, Augu -
styn tak o sub stan cji roz pra wia,885 że z po wy ższym zda niem [546] wy da je
się zga dzać, mó wiąc: „Przez sub stan cję poj mu je się to, czym je ste śmy, czym -
kol wiek je ste śmy, czło wiek, by dlę, zie mia, słoń ce; wszyst ko to są sub stan -
cje, tym sa mym czym są. Na tu ry sa me na zy wa ne są sub stan cja mi. Bo co nie
jest żad ną sub stan cją, jest zgo ła ni czym. Sub stan cją więc jest ja kiś byt. Bóg
uczy nił czło wie ka sub stan cją; lecz przez nie pra wość czło wiek od padł od
sub stan cji, w któ rej zo stał uczy nio ny. Nie pra wość sa ma nie jest sub stan cją:
bo nie pra wość nie jest na tu rą przez Bo ga ufor mo wa ną, lecz nie pra wość
jest prze wrot no ścią, któ rej do ko nał czło wiek. Wszyst kie na tu ry zo sta ły
uczy nio ne przez Bo ga; nie pra wość nie zo sta ła przez nie go uczy nio na, po -
nie waż nie pra wość nie jest sub stan cją. W owej pie śni mło dzień có w886

wspo mi na ne jest wszel kie stwo rze nie chwa lą ce Bo ga. Bo wiem Bo ga chwali
wszyst ko, lecz co uczy nił Bóg. Chwa li tam Bo ga wąż, lecz nie chci wość.
Wszystkie płazy są tam wymienione, ale żadne wady: wady bowiem ze siebie
i z naszej mamy woli, i wady nie są substancją.” – Niech pilnie zważą te słowa
gło szą cy po wy ższe zda nia, a bę dą mo gli po jąć za sa dę i przy czy nę te go, co
po wie dzia ne, gdzie Pi smo ro bi wzmian kę o na tu rze lub sub stan cji.

3. Osąd zaś po glą dów po zo sta wia my uzna niu roz trop ne go czy tel ni ka,
któremu daliśmy pełną znajomość obu zdań, śpiesząc do tego, co nam jeszcze
po zo sta ło do omó wie nia.

4. Że o grze chu, nie o ka rze, poj mu je się, gdy mó wi się, że Bóg nie
jest spraw cą zła. Sko ro więc wszy scy ka to lic cy pi sa rze na to się zga dza ją,
mia no wi cie że Bóg nie jest spraw cą zła, trze ba się jed nak strzec, byś na zwą
zła nie ob jął kar, tak jak ogól nie grze chy. Bóg bo wiem jest spraw cą kar, jak
sam mó wi przez Pro ro ka:887 Aza li bę dzie złe w mie ście, któ re go by Pan nie
uczy nił? Rów nież gdzieś in dziej mó wi we wła snej oso bie:888 Ja je stem Bóg,
stwarzający zło i czyniący pokój. Oto tu mówi się, że stworzył i uczynił zło;
lecz pod na zwą zła poj mu je się ka rę, a nie grzech; tak jak na od wrót, gdy
mó wi się: „Bóg nie jest spraw cą zła”, pod na zwą zła poj mu je się grze chy.

5.n Że ka ra za zło jest od Bo ga. – Ja kim spo so bem po wie dzia no:
Bóg śmierci nie uczynił. Dlatego Augustyn, który powiedział w księdze 84
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m Po wa ga Au gu sty na tyl ko czę ścio wo za war ta jest u Lom bar da: Glos sa do Psal mu 68,3
(PL 191,627 B, 628 A).

884 Ps 68,3.
885 Enar ra tio in Psal mum 68, mo wa 1, n. 5 (PL 36,844nn; CCL 39,905nn), z wie lu opusz -

cze nia mi.
886 Dn 3,52-90.
887 Am 3,6.
888 Iz 45,6-7.
n Po wa ga z Re trac ta tio nes znaj du je się ta kże w Glos sa Lom bar da na Rz 6,9 (PL

191,1406 B -C), wraz z za koń cze niem: „Tak więc... grze chu.”



[547] Qu aestio num,889 że Bóg nie jest spraw cą zła, w pierw szej księ dze
Retrac ta tio ne s890 otwie ra jak to na le ży poj mo wać, mó wiąc: „Trze ba uwa -
żać, by nie zo sta ło źle po ję te to, co po wie dzia łem: Nie jest spraw cą zła
Bóg, któ ry jest spraw cą wszyst kie go, co jest, po nie waż na ile ono jest, na
ty le jest do bre; i że by dla te go nie są dzo no, że nie od nie go jest ka ra za zło,
któ ra za iste jest złem dla tych, któ rzy są ka ra ni. Lecz to po wie dzia łem tak,
jak powiedziane zostało:891 Bóg śmierci nie uczynił, podczas gdy gdzie indziej
na pi sa ne jest:892 Ży wot i śmierć od Pa na po cho dzą. Ka ra więc za grze chy,
któ ra jest od Bo ga, jest za iste złem dla złych, lecz jest w do brych czy nach
Bo ga; po nie waż spra wie dli we jest, by źli by li ka ra ni, a za iste do bre jest
wszyst ko, co jest spra wie dli we.” Tak więc mó wi się, że Bóg nie uczy nił
śmier ci, po nie waż nie uczy nił te go, za co śmierć jest za da wa na, to zna czy
grze chu. – Usły sza łeś, czy tel ni ku, przy czy nę wy po wie dzi; któ rą zdro we poj -
mo wa nie umac nia się, gdy mó wi się: Bóg nie jest spraw cą zła oraz: Bóg
śmier ci nie uczy nił.

DYS TYNK CJA XXXVIIIo

Roz dział 1 (245).

1. O wo li i ce lu, z któ re go i ona jest są dzo na. Po po wy ższym trze ba
mó wić o wo li i jej ce lu. Trze ba więc wie dzieć, że z ce lu swe go, jak mó wi
Au gu styn,893 po zna je się wo lę, czy jest pra wa czy nie pra wa. Ce lem zaś do -
brej wo li jest szczę ście, ży cie wiecz ne, Bóg sam; cel zaś złej jest in ny, mia -
no wi cie zła roz kosz, lub coś in ne go w czym wo la nie po win na spo czy wać. 

2. Co jest do brym ce lem, mia no wi cie mi łość. Do bry cel oznaj mia
Pro rok mó wiąc:894 Wszel kiej do sko na ło ści wi dzia łem ko niec itd. Mi łość
więc, któ rej jest sze ro kie przy ka za nie, jest ce lem wszel kiej do sko na ło ści,
to jest wszel kiej do brej wo li i czyn no ści. Do niej wszel kie przy ka za nie na -
le ży od no sić. Dla te go [548] Au gu styn w En chi ri dion:895 „Wszyst kie przy -
ka za nia Bo że od no szą się do mi ło ści, o któ rej mó wi Apo stoł:896 A ce lem
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889 Za gad nie nie 21 (PL 40,16).
890 Roz dział 26 (PL 32,625; CSEL 36,117n).
891 Mdr 1,13.
892 Syr 11,14.
o Zo bacz: O. Lot tin, L’in ten tion mo ra le de Pier re Abélard à sa int Tho mas d’Aqu in, 

w Psy cho lo gie et mo ra le, IV,300-319; oraz J. Gründel, Die Leh re von den Umständen der
men schli chen Han dlung im Mit te lal ter, Münster,BGPT MA 39,5(1963)130-133. – Roz dział 1,
nu mer 2 spo rzą dzo ny z Glos sa Lom bar da do Ps 118,96 (PL 191,1091 C) oraz je go Glos sa
na 1 Tm 1,5 (PL 192,329 C).

893 De Trinitate, XI, rozdział 6, n. 10 (PL 42,992; CCL 50,345n); zobacz niżej, rozdział 3, n. 1.
894 Ps 118,96: Wszel kiej do sko na ło ści wi dzia łem ko niec, bar dzo sze ro kie przy ka za nie

two je.
895 Roz dział 121 (PL 40,288; 46,113n).
896 1 Tm 1,5.



przy ka za nia jest mi łość z czy ste go ser ca i z do bre go su mie nia i z wia ry
nie obłud nej. Ce lem więc ka żde go przy ka za nia jest mi łość, to zna czy wszel -
kie przy ka za nie od no si się do mi ło ści. Co zaś dzie je się tak, al bo z oba wy
ka ry, al bo z ja kie goś cie le sne go za mia ru, że nie od no si się do mi ło ści, która
jest mi ło ścią Bo ga i bliź nie go, jesz cze nie dzie je się tak, jak po win no się
dziać, cho ciaż wy da je się, że się dzie je. Wte dy bo wiem na le ży cie wy ko nywane
jest to, co przy ka zu je Bóg i do cze go za chę ca ra dą, gdy od no si się do mi ło -
ści Bo ga i bliź nie go.” Ty mi sło wa mi otwar cie oznaj mia, co jest wła ści wym
ce lem wo li, czy dzia ła nia, mia no wi cie mi łość; któ rą jest Bóg, jak wy ka za -
liśmy wy żej.897

Roz dział 2p (246).

Że Bóg jest ce lem wszel kie go do bre go dzia ła nia, po nie waż jest mi -
ło ścią; a nie tyl ko Duch Świę ty, lecz ta kże Chry stus oraz Oj ciec; i nie
są oni trze ma ce la mi, lecz jed nym. Kto więc ja ko cel obie ra so bie mi łość,
Bo ga so bie obie ra za cel; dla te go Apo stoł mó wi,898 że Chry stus jest kre sem
Pra wa ku spra wie dli wo ści, ka żde mu co wie rzy. I słusz nie Chry stus na zy -
wa ny jest kre sem Pra wa ku spra wie dli wo ści, po nie waż, jak mó wi Au gu -
styn w księ dze Sen ten tia rum Pro spe ri,899 „w Chry stu sie pra wo spra wie dli -
wo ści nie nisz cze je, lecz speł nia się. Wszel ka bo wiem do sko na łość jest 
z nie go, po nad nim nie ma, gdzie by się roz cią ga ła na dzie ja.” „Ce lem wier -
nych jest Chry stus, do któ re go gdy za miar bie gną ce go doj dzie, nie ma, co
mógł by wię cej zna leźć, lecz ma to, w czym po wi nien po zo stać.” Ce lem więc
pra wym i naj wy ższym jest Bóg, Oj ciec i Syn i Duch Świę ty, i ci trzej nie są
trze ma ce la mi, lecz jed nym ce lem, po nie waż nie ma trzech bo gów, lecz jest
je den Bóg.

Roz dział 3 (247).

1. Że wszyst kie do bre wo le ma ją je den cel, a jed nak nie któ re do -
bre osią ga ją ró żne ce le. Lecz py ta się, czy wszyst kie do bre wo le ma ją je -
den tyl ko cel. – O tym Au gu styn w XI [549] księ dze De Tri ni ta te tak
mó wi:900 „In ne i in ne wo le ma ją swo je wła sne ce le, któ re jed nak od no szą
się do ce lu tej wo li, któ rą chce my żyć szczę śli wie i dojść do te go ży cia, któ -
re nie od no si się do in ne go, lecz sa mo przez się wy star czy ko cha ją ce mu.
Jak wo la wi dze nia ma za cel wi dze nie, a wo la wi dze nia okna ma za cel wi -
dze nie okna; od mien na zaś jest wo la wi dze nia przez okno prze cho dzą cych,
której również celem jest widzenie przechodniów; do czego także uprzednie
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897 Pierw sza Księ ga Sen ten cji, Dys tynk cja 17.
p Po wa ga Au gu sty na znaj du je się w Glos sa do Rz 10,4 (PL 191,1473 C).
898 Rz 10,4.
898 Pro sper Aqu ita nus, Sen ten tiae ex Au gu sti no de li ba tae, n. 190 (PL 45,1875; 51,454 B);

z Au gu sty na: Enar ra tio in Psal mum 45, 1 (PL 36,514n; CCL 38,518).
900 Roz dział 6, n. 10 (PL 42,992; CCL 50,346), skąd i tekst, któ ry na stę pu je.



wo le się od no szą.” – Rów nież: „Do bre są wo le i wszyst kie ze so bą po wią -
za ne, je że li do bra jest ta, do któ rej wszyst kie się od no szą; je że li zaś jest zła,
wszyst kie są złe. I dla te go po wią za nie do brych wo li jest ja kąś dro gą wstę -
pu ją cych do szczę śli wo ści, któ rą prze by wa się jak by pew ny mi kro ka mi;
złych zaś i prze wrot nych wo li po wi kła nie jest wę złem, któ rym skrę po wa ny
zo sta nie ten, któ ry to czy ni, aby był wy rzu co ny w ciem no ści ze wnętrz ne.901

– Ty mi świa dec twa mi po wag jaw nie uka zu je się, że w wier nych jest wie le
do brych wo li, ma ją cych ró żne wła sne ce le; a jed nak je den i ten sam, 
po nie waż wszyst kie od no szą się do jed ne go, któ ry jest ce lem nad ce la mi,
o któ rym mó wi li śmy nie co wy żej.902 Tak na od wrót jest być może i w złych.

2. Te mu po glą do wi wy da je się coś sprze ci wiać. Jed nak te mu zda niu,
w któ rym po wie dzia ne zo sta ło, że „nie któ re do bre wo le wier nych ró żne
osią ga ją ce le, a jed nak od no szą się do jed ne go”, wy da je się sprze ci wiać, że
gdzieś in dziej Au gu styn upo mi na, by śmy mia no wi cie nie usta na wia li so bie
dwóch ce lów, tak mó wiąc w księ dze De ser mo ne Do mi ni in mon te:903 „Nie
po win ni śmy więc ewan ge li zo wać, aby śmy je dli, lecz dla te go jeść aby śmy
ewan ge li zo wa li: by po ży wie nie nie by ło do brem, któ re go się po żą da, lecz
czymś ko niecz nym, co jest do da wa ne; aby speł ni ło się owo:904 Szu kaj cie
na przód kró le stwa Bo że go, a to wszyst ko bę dzie wam przy da ne.” Nie po -
wie dział:905 Na przód szu kaj cie kró le stwa Bo że go, a po tem szu kaj cie tam -
te go, cho ciaż jest ko niecz ne, lecz po wie dział: To wszyst ko bę dzie wam
przy da ne, to zna czy tam te na stą pią, je że li bę dzie cie szu kać te go: by ście
szu ka jąc tam tych, od te go się nie od wró ci li; al bo by ście nie usta no wi li
dwóch ce lów, by ście i kró le stwa w nim sa mym po żą da li, a tych ko niecz -
nych ze wzglę du na nie. A więc wszyst ko po win ni śmy czy nić tyl ko dla kró -
le stwa Bo że go, lub z kró le stwem Bo żym, o na gro dzie do cze snej [550]
roz my ślać. – Oto tu otwar cie mó wi: by śmy so bie nie usta na wia li dwóch
celów, lecz tylko jeden, to jest królestwo Boże; gdy wyżej powiedział, że inne
i in ne do bre wo le ma ją wła sne ce le.

3. Tu uka zu je się ja kim spo so bem, mi mo iż się wy da je, po wy ższe
nie są sprzecz ne. Że one jed nak nie są sprzecz ne za uwa ży, kto szcze rym
okiem starannie wejrzy w powyższe słowa. Kto bowiem powiedział, żebyśmy
so bie nie usta na wia li dwóch ce lów, lecz że by śmy wszyst ko czy ni li dla kró -
le stwa, ten po prze dził, iż mu si my jeść, by ewan ge li zo wać. Sko ro zaś tak to
czy ni my, usta na wia my Ewan ge lię ce lem tej czyn no ści, lecz i ten cel od no -
si my do kró le stwa Bo że go. Je my bo wiem dla Ewan ge lii, a je my i ewan ge li -
zu je my dla kró le stwa. Dwa więc ce le usta na wia my so bie w je dze niu, lecz
tak czy niąc czyż grze szy my? Nie. Bo i sam ra dzi tak czy nić, je że li sta ran nie
wej rzy my w je go sło wa.
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901 Mt 22,13.
902 Jak wy żej, Dys tynk cja 38, roz dział 2.
903 Księ ga II, roz dział 16, n. 54 (PL 34,1292; CCL 35,144).
904 Mt 6,33.
905 Ta mże, roz dział 17, n. 56 (PL 34,1294; CCL 35,148n).



4. W ja ki spo sób trze ba to poj mo wać: by śmy dwóch ce lów so bie
nie usta na wia li. Gdy więc mó wi: „że by śmy dwóch ce lów so bie nie usta -
na wia li”, chciał poj mo wać o ce lach roz bie żnych, mia no wi cie z któ rych
jeden do dru gie go by się nie od no sił. Tak i gdy mó wi, że „wszyst ko na le ży
czy nić tyl ko dla kró le stwa Bo że go, a z nim nie my śleć o na gro dzie do czesnej”,
tak na le ży poj mo wać, by śmy dą żąc nie my śle li z kró le stwem o na gro dzie
do cze snej, tak że nie dla kró le stwa lecz dla niej, aby śmy mia no wi cie do
kró le stwa dą ży li dla nie go, a do tam tych ze wzglę du na nie, jak sam uczy.906

Je że li bo wiem pro si my o ży cie wiecz ne, pro si my ta kże o rze czy do cze sne
od Bo ga, lecz pro si my o nie dla ży cia wiecz ne go, nie uchy bia my, i wte dy
le wi ca nie wie, co czy ni pra wi ca;907 po nie waż o na gro dzie do cze snej nie
dla niej sa mej my śli my, lecz dla kró le stwa Bo że go, by le wa by ła pod głową,
a pra wa w ob ję ciu.908 Ina czej, je że li tych do cze snych szu ka my jak wiecz -
nych, le wi ca mie sza się z pra wi cą. I dla te go, sko ro Pan po wie dział:909 Strzeż-
cie się, aby ście spra wie dli wo ści wa szej nie czy ni li przed ludź mi, aby ście
by li wi dzia ni od nich, gdzie in dziej po wia da:910 Tak nie chaj  świe cą uczynki
wa sze do bre przed ludź mi,, aby chwa li li Oj ca wa sze go, któ ry jest w niebie.
Wszyst ko więc trze ba czy nić dla Bo ga, by śmy wszyst ko, co czy ni my, i ce le
wszyst kie go do nie go od no si li.

[551] Roz dział 4r (248).

1. O ró żni cy wo li, in ten cji i ce lu. Zwy kło się py tać co wy ró żnia wo lę,
za miar i cel.

2. Co to jest wo la, a co cel. Na to mo żna od po wie dzieć, że mię dzy wo -
lą a ce lem roz ró żnia się w pew ny i jaw ny spo sób, po nie waż wo la jest tym,
czym cze goś chce my; ce lem zaś wo li jest al bo to, cze go chce my, przez co
speł nia się sa ma wo la, al bo ra czej dla cze go te go chce my. – Jak poj mu je
się in ten cję. In ten cja zaś cza sem bra na jest za miast wo li, cza sem za miast
ce lu wo li: co pil ny i po bo żny czy tel nik w Pi śmie Świę tym, gdzie to za cho -
dzi, niech sta ra się roz ró żnić.

3. Co to jest cel. Ce lem zaś wo li jest roz kosz do bra al bo zła, do któ rej ka -
żdy dojść usi łu je. Stąd Au gu sty n911 o tym uryw ku Psal mu:912 Ba da ją cy ser ca
i nerki, mówi tak: „Sam Bóg bada serca, to znaczy co każdy myśli; oraz
nerki, to znaczy co kogo rozkoszuje: ponieważ celem troski i myśli jest

Księga II522

906 Jak wy żej, Dys tynk cja 38, n. 3.
907 Zo bacz Mt 6,3.
908 Zo bacz Pnp 2,6: Le wa rę ka je go pod gło wą mo ją, a pra wi ca je go obej mie mnie.
909 Mt 6,1.
910 Mt 5,16.
r Zo bacz: O. Lot tin, L’in ten tion mo ra le, ta mże, 317n. – Nu mer 3: spo rzą dzo ny z Glossa

Mi strza do Ps 7,10, a stąd do Ps 9,16 (PL 191,116 B -C, 136 B).
911 Enar ra tio in Psal mum 7.10, n. 9 (PL 36,103; CCL 38,42).
912 Ps 7,10.



rozkosz, do któ rej tro ską i my ślą ka żdy dojść usi łu je.” A nie wie le da lej:913

„Dzie ła na sze, któ re są w wy po wie dziach i czy nach, lu dzie mo gą wi dzieć;
lecz w ja kim za mia rze dzie ją się i gdzie chcą dojść, wi dzi sam Bóg. Gdy on
wi dzi, że ser ce jest w nie bie a nie roz ko szu je nas w cie le, lecz w Pa nu, to
zna czy gdy do bre są my śli i ich ce le, pro wa dzi spra wie dli we go.”914 – Tenże
sa m915 o uryw ku in ne go Psal mu,916 te go mia no wi cie: W si dle tym, któ re za -
sta wi li, uwię zła no ga ich, po wia da: „No gą du szy jest ko cha nie; je że li ono
jest złe, zwie się żą dzą lub lu bie żno ścią; je że li do bre, zwie się mi ło ścią. Nim
po ru sza na jest du sza jak by do miej sca, do któ re go dą ży, to zna czy do roz -
ko szy do brej al bo złej; do kąd że do szła, we se li się przez uko cha nie.

4. Po wta rza po wy ższe do da jąc przy kład. Ce lem więc wo li, jak zo stało
po wie dzia ne,917 na zy wa się i to, cze go chce my, i to dla cze go chce my; a in -
ten cja od no si się do te go, dla cze go chce my, a wo la [552] do te go cze go
chce my. Jak na przy kład, je że li chciał bym głod ne go na kar mić, abym miał
ży cie wiecz ne, wo la jest ta, któ rą chcę na kar mić głod ne go, jej ce lem jest
na kar mie nie głod ne go; in ten cją zaś, przez co tak chcę dojść do ży cia; celem
zaś osta tecz nym jest sa mo ży cie, do któ re go i in ny cel się od no si.

5. Czy ta in ten cja jest wo lą. Lecz py ta się, czy i ta ka in ten cja jest wo lą;
a je że li jest wo lą, czy w tym czy nie jest jed na i ta sa ma wo la, któ rą chcę
mieć ży cie wiecz ne i któ rą chcę na kar mić głod ne go.

6. Tu ta in ten cja zwie się wo lą. Wy da je się mia no wi cie, że ta ka in tencja
jest wo lą: jak bo wiem wo lą jest, któ rą chcę na kar mić głod ne go, tak i wo lą
jest, któ rą przez to chcę mieć ży cie.

7. Czy ta wo la jest in na od tam tej. I wy da je się, że in na jest wo la,
którą chcę mieć ży cie, a in na któ rą chcę po móc ubo gie mu; lecz ta do tam -
tej się od no si. – Au gu styn, De Tri ni ta te.918 Bo „cho ciaż to się tak po do -
ba, że wo la z ja kąś roz ko szą go dzi się, jed nak jesz cze nie jest tym, do cze go
się dą ży, lecz do te go się od no si: by to wy stę po wa ło tak jak oj czy zna oby -
wa tela, tam to zaś tak jak po pas lub noc leg pod ró żne go.” I są te wo le dą -
że nia mi czy po ru sze nia mi du cha, któ ry mi jak kro ka mi lub stą pa niem dą ży
się do oj czy zny. Tak więc jak in na jest wo la wi dze nia okien, jak wy żej od
Au gu sty na na uczy li śmy się,919 in na, któ ra z nią się wią że, wo la wi dze nia
przez okna prze cho dzą cych; tak nie któ rym in na wy da je się wo la da nia jał -
mu żny ubo gie mu, in na wo la po sia da nia ży cia. – Dru dzy zaś są dzą, że jed -
na jest wo la i tu i tam, lecz z po wo du wie lo ści pod mio tów mó wi się 
o roz ma itości wo li. – Zresz tą, co kol wiek z te go jest praw dzi we, to ni komu

523Dystynkcja 38

913 Ta mże tro chę za a tro chę przed po wy ższym (PL 36,103n; CCL 38,42n).
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918 Księ ga XI, roz dział 6, n. 10 (PL 42,992; CCL 50,347).
919 Dys tynk cja 38, roz dział 3, n. 1.



nie wy daje się wąt pli we, że wo lę oce nia się z jej ce lu, czy jest do bra, czy
zła, grze chem czy ła ską; i że pod na zwą in ten cji cza sem poj mu je się cel,
cza sem wo lę.

[553] DYS TYNK CJA XXXIX

Roz dział 1 (249).

1.s Sko ro wo la jest z tych, któ re czło wiek ma na tu ral nie, dla cze go
mó wi się, że bę dzie grze chem, gdy nic in ne go na tu ral ne go grze chem
nie jest. Tu zaś ro dzi się py ta nie do syć ko niecz ne, przy czy nę ma ją ce w po -
wy ższych. Po wie dzia ne bo wiem zo sta ło wy żej,920 że wo la jest w czło wie ku
z na tu ry, jak umysł i pa mięć. Co zaś czło wie ko wi jest przy ro dzo ne, jak kol -
wiek by ło by wa dli we, nie prze sta je być do bre; po nie waż wa da nie zdo ła
do bro ci, w któ rej Bóg je uczy nił, cał ko wi cie zni we czyć. Jak na przy kład
umysł lub ro zum, i zdol no ści oraz pa mięć, cho ciaż wa da mi i grze cha mi są
za mglo ne i po psu te, są jed nak do bre i nie są na zy wa ne grze cha mi, jak Augu-
styn ja sno wy ka zu je o ro zu mie, któ ry jest ob ra zem Bo ga, w któ rym zo sta li -
śmy uczy nie ni, w XV księ dze De Tri ni ta te:921 „To jest, rze cze, ob raz w którym
lu dzie zo sta li stwo rze ni, któ rym prze wy ższa ją po zo sta łe zwie rzę ta. To stwo -
rze nie naj zna ko mit sze wśród rze czy stwo rzo nych, gdy przez Bo ga jest
uspra wie dli wia ne, z po sta ci znie kształ co nej zmie nia się w kształt ną po stać.
Było bowiem nawet wśród wad dobrą naturą.” Tym zaś obrazem jest rozum
lub umysł. Sko ro więc wo la jest spo śród przy ro dzo nych, dla cze go ona nie
za wsze jest do brem, cho ciaż cza sem pod le ga wa dom?

2. Od po wiedź we dług nie któ rych. Ła two na to od po wia da ją ci, którzy
mó wią, że wszyst ko co jest, na ile jest, jest do bre. Po nie waż i sa ma wo la,
na ile jest, al bo na ile jest wo lą, jak wy żej za mie ści li śmy,922 twier dzą, że jest
do brem; lecz na ile jest nie upo rząd ko wa na, jest zła i jest grze chem.

3. Tu mo żna ich ro zum nie za py tać: Je że li wo la na ile jest nie upo rząd -
kowana, jest grzechem, dlaczego więc umysł, rozum i zdolność i tego rodzaju,
gdy są nie upo rząd ko wa ne, nie są grze cha mi? Nie upo rząd ko wa ne zaś są
[554] tak jak wola, gdy nie dążą do słusznego celu a ich czyny są prze-
kroczeniami. – Na co oni mówią, że nazwa woli oznacza czasem moc,
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s Po wa ga Au gu sty na znaj du je się w Glos sa na 2 Kor 3,18 (PL 192,28 D). Dla wy ja śnienia
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920 W Dys tynk cji 37, roz dzia le 1, n. 3.
921 Roz dział 8, n. 14 (PL 42,1068; CCL 50A,480).
922 Dys tynk cja 35, roz dział 2, n. 4.



mianowicie przyrodzoną władzę chcenia, czasem jej czyn. Sama zaś moc,
na tu ral nie tkwią ca w du szy, ni gdy nie jest grze chem, jak i moc pa mię ta nia
lub poj mo wa nia; lecz czyn tej mo cy, któ ry ta kże na zy wa ny jest wo lą, jest
grze chem wte dy, kie dy jest nie upo rząd ko wa ny.

Roz dział 2 (250)

1. Dlaczego czyn woli jest grzechem, jeżeli czyny innych władz nie są
grze cha mi. Lecz jesz cze py ta się, dla cze go czyn tej przy ro dzo nej wła dzy
jest  grze chem, je że li nie są grze cha mi czy ny in nych władz, mia no wi cie wła -
dzy pa mię ta nia, któ rej czy nem jest pa mię tać; i wła dzy poj mo wa nia, której
czynem jest pojmować. – Odpowiedź. Na co i oni odpowiadają, że innego
rodzaju jest ów czyn woli, niż czyn pamięci lub umysłu. Ten bowiem czyn
jest do osiągnięcia czegoś lub nie przyjęcia,923 nie może on dotyczyć zła, nie
bę dąc złym. Chcieć bo wiem zła, jest złem, lecz poj mo wać lub pa miętać zło,
nie jest złem. – Że ta kże czy ny pa mię ci i umy słu cza sem na zy wają
złymi. Chociaż niektórzy z nich słusznie twierdzą, że i te czyny są niekiedy złe.
Cza sem bo wiem ktoś przy po mi na so bie, że ma zro bić coś złe go; oraz dą ży do
po zna nia praw dy, by ją zwal czać. – Oto jak roz strzy ga ne jest po wy ższe za -
gad nie nie przez tych, któ rzy twier dzą, że wszyst ko jest do bre, na ile jest.924

2. Roz strzy gnię cie we dług nie któ rych. Ci zaś, któ rzy mó wią,925 że złe
wo le są grze cha mi i w ża den spo sób nie są do bre, kró cej od po wia da ją,
mówiąc, że do na tu ry nie na le ży czyn wo li, lecz sa ma moc i wła dza chce -
nia, któ ra za wsze jest do brem i jest we wszyst kich, na wet w nie mow lę tach,
w któ rych jesz cze nie ma czy nu.

Roz dział 3 (251).

1. Jak na le ży ro zu mieć to: Czło wiek ta kże gdy jest nie wol ni kiem
grze chu, na tu ral nie chce do bra. Prócz te go zwy kle py ta się, w ja ki spo -
sób na le ży poj mo wać to, [555] co mó wi Am bro ży,926 wy kła da jąc to sło wo
Apo sto ła:927 Bo nie czy nię do bre go, któ re chcę, ale zło, któ re go nie chcę,
to czy nię. Mó wi bo wiem, że „czło wiek pod da ny grze cho wi czy ni to, cze go
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923 Zo bacz wy żej, Dys tynk cja 26, roz dział 2, n. 1.
924 Roz strzy gnię cie to za czy na się wy żej, roz dział 1, n. 2.
925 O nich wy żej, Dys tynk cja 37, roz dział 1.
926 Zo bacz Am bro zja ster na Rz 7,15: „Pod da ny grze cho wi czy ni za iste to, cze go nie chce”;

na Rz 7.18: „Tak do brem na zy wa to, co na ka zu je pra wo, iż po wia da, że na tu ral nie mu się to
po do ba i chciał by to uczy nić... po do ba się więc to, co na ka za ne jest przez pra wo i jest wo la
uczy nie nia, lecz by się speł ni ła, brak mo cy i cno ty” (PL 17[1845]112 C, 113 A; CSEL 81-I,237,
239). Po zo sta łą zaś po wa gą są sło wa An zel ma z La on, na Rz 7,15: „Ro zum wpraw dzie do bra
chce na tu ral nie. Lecz ta wo la za wsze po zba wio na jest skut ku, je że li ła ska Bo ża nie do da czło -
wie ko wi je go wo li do umi ło wa nia do bra, że by do skut ku mógł do pro wa dzić” (u Mi ko ła ja 
z Li ry, VI,17a; zo bacz R. M. Mar tin, Spi ci le gium Sa crum Lo va nien se XVIII,102, do 13-16).

927 Rz 7,19.



nie chce, po nie waż na tu ral nie chce do bra, lecz wo la ta za wsze po zba wiona
jest skut ku, je że li ła ska Bo ga” nie wes prze i nie uwol ni. Je że li czło wiek pod -
da ny jest grze cho wi, za iste złe go chce i czy ni, po nie waż jest nie wol ni kiem
grze chu; i je go wo lę, jak wy żej mó wi Au gu styn,928 chęt nie czy ni. Ja kim więc
spo so bem na tu ral nie chce do bra?

2. Czy tą sa mą wo lą czło wiek na tu ral nie chce do bra i chęt nie służy
grze cho wi, al bo nie. Czy to jest ta sa ma wo la, ten sam ruch, któ rą chętnie
słu ży grze cho wi i któ rą na tu ral nie chce do bra? Je że li nie ta sa ma jest wo la,
która więc z nich jest, która uwalniana jest od niewoli grzechu, gdy czło-
wiek jest usprawiedliwiany? Jak bowiem wyżej rozprawialiśmy,929 łaska Boga
wolę człowieka uwalnia i wspiera, wolę człowieka przygotowuje do wsparcia
a przy go to wa ną wspie ra. Lecz co to jest za wo la? Czy ta, któ ra na tu ral nie
chce do bra, czy któ ra chęt nie słu ży grze cho wi, je że li jed nak są dwie wo le?

3.t Po sta wio ne py ta nie za ła twia naj pierw we dług tych, któ rzy mó -
wią, że są dwa po ru sze nia. Po sta wio ne zo sta ło głę bo kie za gad nie nie, które
ró żnym wy ja śnie niem przez ró żnych jest za my ka ne. Jed ni bo wiem mó wią,
że są dwa ru chy: je den, któ rym na tu ral nie chce się do bra. Dla cze go na tu ral-
nie? I dla cze go zwie się na tu ral ny? Po nie waż ta ki był ruch na tu ry ludz kiej
w pierw szym sta nie, w któ rym stwo rze ni [556] zo sta li śmy bez wa dy; on
ści śle zwie się na tu rą. Czło wiek bo wiem zo stał stwo rzo ny pra wy w wo li.930

Ge na diusz. Dla te go w Ec c le sia sti ca do gma ta na pi sa ne jest:931 „Jak naj -
moc niej utrzy muj, że pierw si lu dzie i pra wi zo sta li stwo rze ni, z wol ną wolą,
któ rą mo gli by, gdy by chcie li, wła sną wo lą grze szyć i że oni nie z ko niecz -
no ści, lecz z wła snej wo li zgrze szy li.” Słusz nie więc mó wi się, że czło wiek
na tu ral nie chce do bra, po nie waż stwo rzo ny zo stał w do brej i pra wej wo li.
Wyższa bowiem iskierka rozumu, która, jak mówi Hieronim,932 nawet w Kainie
nie mogła zgasnąć, zawsze chce dobra, a nienawidzi zła. – Mówią zaś, że inne
jest po ru sze nie du cha, któ rym duch po rzu ciw szy pra wo rze czy wyższych
pod da je się grze chom i ni mi się cie szy. To po ru sze nie, jak mówią, za nim
przy kimś bę dzie ła ska, pa nu je i kró lu je w czło wie ku i gnę bi in ne po ru sze -
nie. Oba jed nak są z wol nej wo li. Gdy zaś przy by wa ła ska, owo złe po ru -
sze nie jest usu wa ne, a dru gie, na tu ral nie do bre, jest wy zwa la ne i wspie ra ne,
by do bra chcia ło sku tecz nie. Przed ła ską zaś, choć by czło wiek na tu ral nie
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928 Dys tynk cja 25, roz dział 8, n. 5.
929 Dys tynk cja 26, roz dział 1.
t „In ni”, jak sam Mistrz w Ser mo com mu nis już przy ta cza nej: „Nie czy nię do bre go, które

chcę... Lecz cóż to jest, że mó wi, iż nie chce zła, któ re czy ni, sko ro uczy nił je chcąc? Ina czej
zda wa ło by się, że nie po peł nił grze chu, któ ry po le ga na wo li. Stąd z je go słów pil nie roz -
wa żo nych wia do mo, że by ła w nim ja kaś iskra ro zu mu, z któ rej na tu ral nie do bry chciał. Było
ta kże w nim po sta no wie nie i pra gnie nie grze chu, któ re prze wa ży ło i za cią gnę ło czyn grze -
chu” (ta mże).

930 Zo bacz Syr 7,30.
931 Ra czej w księ dze Ful gen cju sza, De fi de ad Pe trum, roz dział 25, n. 66 (PL 65,700 D –

701 A; CCL 91A,752n).
932 In Eze chie lem 1,7 (PL 25[1845]22 B; CCL 75,12).



chciał do bra, nie mo żna jed nak bez względ nie przy znać, że ma do brą wolę,
lecz ra czej złą.

4. We dług in nych mó wi się, że wo la jest jed na. In ni zaś mó wią, że
wo la jest jed na, to jest jed nym ru chem, któ rym czło wiek chce na tu ral nie
do bra, a z wa dy chce zła i nim się ra du je; i o ile chce do bra, jest na tu ral nie
do bry; o ile chce zła, jest zły.

DYS TYNK CJA XLt

Roz dział je dy ny (252).

1. Czy wszyst kie czy ny ma ją być oce nia ne z ce lu, by by ły wprost
zwa ne do bre lub złe. Wy da je się, że po tym wszyst kim trze ba do rzu cić 
o czy nach, czy i one z ce lu, jak wo la, win ny być oce nia ne ja ko złe al bo
dobre. Cho ciaż bo wiem we dług nie któ rych,933 wszy scy są do brzy, na ile są,
jed nak nie na le ży mó wić, że wszy scy są do brzy bez względ nie, ani że wszyscy
są god ni na gro dy; lecz nie któ rzy zwa ni są wprost zły mi, tak jak in ni do brymi.

[557] 2. Ja kie czy ny zwa ne są wprost do bre, ja kie wprost złe. Bo
wprost i prawdziwie dobre są te czyny, które mają dobrą przyczynę i zamiar,
to jest któ re to wa rzy szą do brej wo li i zdą ża ją do do bre go ce lu. Wprost złe
na zy wa ne być po win ny te, któ re ma ją prze wrot ną przy czy nę i za miar. –
Stąd Am bro ży po wia da:934 „Za miar twój na da je mia no twe mu czy no wi.” 
A Au gu styn Su per Psal mum 31:935 „Niech nikt nie li czy do brych swych
czynów sprzed wiary. One mi wyglądają tak, jak wielkie siły i bardzo szybki
bieg po za dro gą. Po nie waż gdzie nie by ło wia ry, nie by ło do bre go czy nu.
Bo intencja sprawia, że czyn jest dobry, a intencją kieruje wiara. Nie bardzo
zważaj, co człowiek robi, lecz do czego zmierza gdy robi, gdzie kieruje moce
naj lep sze go kie row nic twa.”

3. Te świa dec twa zda ją się po uczać, że  czy ny są do bre lub złe z za mia -
ru i ce lu. Zga dza się z tym, co Praw da mó wi w Ewan ge lii:936 Nie mo że drze -
wo do bre owo ców złych ro dzić, ani drze wo złe owo ców do brych ro dzić.
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t Zo bacz O. Lot tin, Le pro ble me de la mo ra lité in trin se que..., w Psy cho lo gie et mo rale,
II, 421-425; oraz L’in ten tion mo ra le..., ta mże, IV, 317nn. – Numer 1-2: Zo bacz Sum ma senten-
tia rum III,15 (PL 171,1141 D – 1142 C; 176,113 A -C), któ ra stresz cza tu sta no wi sko Pio tra
Abe lar da (po rów naj: Ethi ca, roz dział 3; PL 178,644 A) oraz Hu go na (De sa cra men tis,
II,14,6; PL 176,561 A); zo bacz O. Lot tin w Psy cho lo gie et mo ra le, IV,316; oraz R. Blom me,
La do ctri ne du pèché, 19. Po wa ga Au gu sty na za war ta jest w Glos sa Mi strza na Rz 3,28 (PL
191,1365 A -B). – Nu mer 5 z Sum ma sen ten tia rum, ta mże.

933 O nich wy żej, Dys tynk cja 35, roz dział 2, n. 4.
934 De of fi ciis, I, roz dział 30, n. 147 (PL 16[1845]66 A).
935 Enar ra tio nes, II in Psal mum 31, n. 4 (PL 36,259; CCL 38,227).
936 Mt 7,18. Glos sa or di na ria, do Mt 7,18: „Do bre drze wo lub złe nie na tu ra, któ ra we

wszyst kim przez Bo ga stwo rzo na zo sta ła do bra, lecz wo la... Owo ce czy ny, któ re nie mo gą
być do bre złej wo li, ani złe do brej wo li” (u Mi ko ła ja z Li ry, V,29a).



Pod na zwą drze wa poj mu je się nie na tu rę du cha ludz kie go, lecz wo lę; jeżeli
ona by ła by zła, nie do bre lecz złe uczyn ki ro bi; je że li zaś by ła by do bra,
dobre, a nie złe, ro bi uczyn ki.

4. Czy wszyst kie czy ny czło wie ka z za mia ru i ce lu są do bre i złe.
Lecz py ta się, czy wszyst kie czy ny czło wie ka są do bre lub złe z za mia ru i celu.

5. Po gląd nie któ rych, co mó wią, że wszyst kie są obo jęt ne. Nie któ-
ry m937 wy da je się, że tak jest. Oni mó wią, że wszyst kie czy ny są obo jęt ne 
i sa me przez się nie są ani do bre ani złe, lecz ka żdy czyn z do brej in ten cji
jest do bry a ze złej zły; we dług nich ka żdy czyn mo że być do bry, je że li kie -
ro wa ny jest do brą in ten cją.

[558] 6.u Po gląd in nych, któ rzy ro bią tro ja kie roz ró żnie nie czy -
nów. In nym zaś wy da je się, że nie któ re czy ny są złe w so bie, tak iż nie mogą
być, jak tyl ko grze cha mi, na wet je że li ma ją do brą przy czy nę; a nie któ re są
do bre w so bie, tak iż choć ma ją złą przy czy nę, nie prze sta ją jed nak być do -
bre. – Po twier dza ją to świa dec twem Au gu sty na,938 któ ry mó wi, że do bro
cza sem nie do brze po wsta je. Co bo wiem ktoś czy ni wbrew wo li lub z koniecz -
no ści, nie czy ni do brze, po nie waż  nie czy ni z do brą in ten cją, jak mó wi Augu-
styn Su per Io an nem:939 „Nie wol ni cze go, po wia da, lę ku nie ma w mi ło ści.940

W nim cho ciaż wie rzy się Bo gu, jed nak nie w Bo ga: i je że li po wsta je dobro,
jednak nie dobrze.” „Nikt bowiem wbrew woli nie czyni dobrze, nawet jeżeli
do bre jest to, co czy ni.”941 – Oto masz, że ktoś nie czy ni do brze te go, co jest
do bre: czy ni więc to, co jest do bre, w nie do brym za mia rze. Dla te go oni
twier dzą, że są ta kie czy ny, któ re są tak do bre, że złe być nie mo gą, ja kim -
kol wiek spo so bem by się do ko ny wa ły; jak i od wrot nie, ja kieś są tak złe, że
nie mogą być dobre, z jakiegokolwiek powodu by się działy; inne zaś są czyny,
któ re z ce lu lub z przy czy ny są do bre lub złe. I do nich od no szą świa dec -
twa Świę tych,942 w któ rych mó wią, że z dą że nia lub za mia ru wa ży się osąd
czy nów. Oni po da ją roz ró żnie nie czy nów trój czę ścio we.
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937 Piotr Abe lard, Ethi ca, roz dzia ły 3 i 7, oraz Dia lo gus (PL 178,643 D – 644 A, 650 B,
1652 B).

u Powagi Augustyna zaczerpnięte są z Glossa Mistrza na Rz 8,15 (PL 191,1439 D); o których
zo bacz in ne no ty za miesz czo ne po wy żej.

938 Con fes sio nes, I, roz dział 12, n. 19 (PL 32,669; CSEL 33,17).
939 Jak wi dać z po wag przy to czo nych przez Flo ru sa z Lyonu na Rz 8,15 (w Be dae Ope ra

omnia, VI, Co lo niae 1688,148-149), za rów no tu jak w Glos sa (PL 191,1439 D) Mistrz myl-
nie przy ta cza Au gu sty na, gdyż je go sło wa czy ta się czę ścio wo w De spi ri tu et lit te ra, roz -
dział 32, n. 56: „Owa prze to bo jaźń jest nie wol ni cza: i dla te go cho ciaż w tym Pa nu [Bogu, 
Florus] się wie rzy, jed nak spra wie dli wość nie jest umi ło wa na, lecz  boi się po tę pie nia” (PL
44,236; CSEL 60,213). Ten ury wek i na stęp ne po wta rza w Księ dze III, Dys tynk cji 34, roz -
dzia le 4, n. 2.

940 1 J 4,18.
941 Con fes sio nes, ta mże; lecz jak wi dać u te go sa me go Flo ru sa (149) oraz w Glos sa Mi -

strza na Rz 8,15, tekst wzię ty jest z Sen ten tiae Pro spe ra Akwi tań skie go, n. 172 (173) (PL
45,1873; 51,451 C).

942 Przy to czo ne są one wy żej, Dys tynk cja XL, nu mer 2.



7. Ina czej wy da je się my śleć Au gu styn, któ ry mó wi, że czy ny czło -
wie ka są do bre lub złe z za mia ru i przy czy ny, po za ta ki mi, któ re
same z sie bie są grze cha mi. Lecz Au gu styn jak naj wy raź niej uczy w księ -
dze Con tra men da cium,943 że wszyst kie czy ny są zgod nie z za mia rem i przy -
czy ną do bre lub złe, po za ta ki mi, któ re tak są złe, że ni gdy nie mo gą być
do bre, na wet je że li zda wa ło by się, że ma ją do brą przy czy nę. „Jak naj bar -
dziej wa żne jest, po wia da, z ja kiej [559] przy czy ny, w ja kim ce lu, w ja kim
za mia rze coś się dzie je. Lecz te go, co wia do mo, że jest grze chem, nie na leży
czy nić dla osią gnię cia żad ne go do bra, żad ne go jak by do bre go ce lu, żad nej
ni by do brej in ten cji. 

Te bo wiem czy ny lu dzi, któ re nie są grze cha mi sa me w so bie, je że li mają
przy czy ny do bre, al bo złe, raz do bre są, raz złe. Jak da wa nie żyw no ści ubo -
gim jest do bre, je śli dzie je się z po wo du mi ło sier dzia z do brą wia rą; 
a współ ży cie ma łżeń skie, gdy do ko nu je się z po wo du ro dze nia, je śli do ko -
nu je się w tej wie rze, by ro dzi li się ma ją cy się od ro dzić. 

One znów są złe, je że li ma ją złe po wo dy: mia no wi cie je śli kar mi się bied -
ne go dla prze chwał ki, al bo współ ży je z żo ną dla lu bie żno ści, al bo ro dzi się
dzie ci, by zo sta ły wy cho wa ne nie dla Bo ga, lecz dla dia bła. 

Gdy zaś sa me czy ny są grze cha mi, jak kra dzie że, nie rząd, bluź nier stwa,
któż po wie, że na le ży je po peł niać z do brych po wo dów, al bo że nie są grze -
cha mi, al bo, co jest nie do rzecz ne, że są spra wie dli wy mi grze cha mi? 

Któż po wie: Krad nij my bo ga tym, by śmy mie li co dać ubo gim? Al bo:
mów my fał szy we świa dec twa, nie by skrzyw dzić nie win nych, lecz ra czej wy -
ba wić? Dwa bo wiem są tu do bra: by ubo gi zo stał na kar mio ny, oraz nie win -
ny nie zo stał uka ra ny. Al bo kto po wie, że na le ży po peł niać cu dzo łó stwo,
by przez tą, z któ rą się do ko nu je, czło wiek zo stał oca lo ny od śmier ci? 

Dla cze go też nie kry je my praw dzi wych te sta men tów, a nie pod kła da my
fał szy wych, by dzie dzic twa nie otrzy ma li ci, któ rzy ni cze go do bre go nie czy -
nią, lecz ra czej ci, któ rzy wspie ra ją po trze bu ją cych? Dla cze go to zło nie
dzie je się, z po wo du tych dóbr, je że li z po wo du tych dóbr nie jest ono złe?
Dla cze go od nie czy stych nie rząd nic, któ re wy na gra dza ją nie rząd ni ków dobry
czło wiek nie po ry wa bo gactw, by dać je po trze bu ją cym, je że li żad ne zło
nie jest złem, je że li do ko nu je się dla do bra?

8. Na le ży zwa żać nie tyl ko „dla cze go”, lecz ta kże „co” się do ko nu -
je. „Któż to po wie,944 je śli nie ten, kto usi łu je oba lić ludz kie spra wy i oby -
cza je? Że bo wiem mó wi się, iż zbrod nia mo że się słusz nie do ko nać, nie
tyl ko bez kar nie, lecz na wet chwa leb nie: że nie trze ba się w niej oba wiać
ka ry, lecz mieć na dzie ję na gro dy, je że li raz zgo dzi my się, że w złych uczyn -
kach trze ba ba dać nie „co” się do ko nu je, lecz „dla cze go” się do ko nu je: 
by co do ko nu je się z do bre go po wo du, są dzo no iż nie jest złe? 
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943 Roz dział 7, n. 18 (PL 40,528n; CSEL 41,489n).
944 Au gu styn, ta mże, (PL 40,529; CSEL 41,490n).



Tym cza sem spra wie dli wość słusz nie ka rze te go, kto mó wi, że za brał
zbęd ne bo ga te mu, by dać ubo gie mu; i fał sze rza, któ ry psu je cu dzy te sta -
ment, by dziedzicem był ten, kto da szczodre jałmużny, a nie ten, który nie
da żadnej; i tego, kto dowodzi, że popełnił cudzołóstwo, by przez tą, z którą
po peł nił, czło wie ka oca lić od śmier ci”.

[560] Gor szy jest kto krad nie po żą da jąc, niż kto li tu jąc się. Lecz
„po wie ktoś:945 A więc trze ba ja kie go kol wiek zło dzie ja zrów nać ze zło dzie -
jem, któ ry krad nie z li to ści. Któż by to po wie dział? Lecz z tych dwu ża den
nie jest do bry, po nie waż je den jest gor szy: gor szy jest bo wiem, kto po żą -
da jąc, niż kto li tu jąc się krad nie; lecz je że li ka żda kra dzież jest grze chem,
trzeba powstrzymać się od wszelkiej kradzieży. Któż bowiem powie, że należy
grze szyć, na wet je że li je den grzech jest cię ższy a dru gi lżej szy? Te raz zaś
pytamy, jaki czyn jest albo nie jest grzechem, a nie co jest cięższe, a co lżejsze.

10. Przyj rzyj się czy tel ni ku ca łą roz wa gą du cha przed ło żo nym sło wom,
za wie ra ją one po trzeb ne ćwi cze nie; a po znasz ja ki czyn jest grze chem: któ -
ry mia no wi cie ma złą przy czy nę, i nie tyl ko ten, po nie waż są pew ne czy ny,
któ re cho ciaż ma ją do brą przy czy nę, są jed nak grze cha mi, jak wy żej zo stało
po wie dzia ne.

11. Wydaje się z tego wynikać, że nie zawsze z celu osądza się, że wola lub
czyn ność jest zła, jak w tych, któ re są złe sa me w so bie. Gdy je bo wiem ktoś
czy ni dla ja kiejś do brej przy czy ny, wy da je się mieć do bry cel; i nie z powodu
ce lu wo la jest zła, ani z wo li czyn ność jest zła, lecz z czyn no ści wola sta je
się zła. – Wśród tych, któ re sta no wią zło sa me przez się, nie któ rzy
umiesz cza ją czyn Ży dów. Wśród nich nie któ rzy 946 umiesz cza ją czyn
Żydów, któ rzy Chry stu sa krzy żu jąc są dzi li, że przy słu gę czy nią Bogu;947

a jed nak twier dzą, że ich wo la i czyn ność by ła prze wrot na.
12. O do brych zaś nie ma żad ne go wy jąt ku w po wy ższych sło wach Au -

gu sty na, bo wszel ka do bra wo la jest do bra z ce lu; a z ce lu i wo li wszel ka
do bra czyn ność jest do bra. Lecz nie ka żda zła wo la jest zła z ce lu, ani nie
wszel ka zła czyn ność jest zła z ce lu i wo li. I ka żda, któ ra ma złą przy czy nę
jest zła, lecz nie ka żda, któ ra ma do brą przy czy nę jest do bra. Dla te go sko -
ro mó wi się, że z dą że nia na da je się na zwę dzie łu,948 za sa da ta jest na ogół
praw dzi wa w do brych dzie łach; lecz w złych wyj mu je się te, któ re są złe
same przez się. Wszyst kie więc czy ny ludz kie we dług [561] in ten cji i przy -
czy ny osą dza ne są ja ko do bre lub złe, z wy jąt kiem tych, któ re są złe sa me
przez się, to jest, któ re nie mo gą za ist nieć bez prze wrot no ści. 
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945 Au gu styn, ta mże, roz dział 8, n. 19 (PL 40,529n; CSEL 41,491n).
946 Zo bacz Wil helm ze Świę te go Teo do ry ka, Ad ver sus Pe trum Aba elar dum, roz dział 13

(PL 180,282 B -C); Ber nard, Epi sto la ad Hu go nem de Sanc to Vic to re seu Trac ta tus de Bapti -
smo, roz dział 4, n. 17 (PL 182,1042 C); i sam Mistrz w Księ dze III, Dys tynk cji 20, roz działach
5-6. Co do Por re ta nów zo bacz A. Land graf, Die Abhängig ke it der Sünde von Gott, w Do gmen-
ge schich te, I -2,214,221,225.

947 J 16,2.
948 Zo bacz wy żej, Dys tynk cja 40, roz dział je dy ny, n. 2.



13. Nie któ rzy mó wią, że po wy ższe nie mo gą za ist nieć w do brym
ce lu. Nie któ rzy jed nak spie ra ją się,949 że one ni gdy nie ma ją do bre go ce lu.
Kto bo wiem cu dze krad nie i da je ubo gim, jak mó wią nie krad nie dla dobra:
nie jest bo wiem do brem da wać cu dze ubo gim. Kto bo wiem z łu pu Bo gu
skła da ofia rę, jak mó wi po wa ga,950 ro bi to sa mo, co gdy by za bi jał sy na na
ofia rę przed oczy ma oj ca je go, lub skła dał Bo gu ofia rę z psa.951 Bo obrzydłe
Pa nu ofia ry nie zbo żnych.952 Tak też mó wią, że jest złem, czło wie ka przez
cu dzo łó stwo uwol nić od śmier ci: cho ciaż bo wiem do brem jest uwol nić
czło wie ka od śmier ci, jed nak tak uwol nić twier dzą, że jest grze chem.

14. Że nie do ko nu ją się w do brym ce lu, wska zu ją w po wy ższych
sło wach Au gu sty na. I mó wią, że Au gu styn w po wy ższych zła go dził mo wę
i wy ra ża się ostro żnie, gdy mó wi:953 „te go, co wia do mo, że jest grze chem,
nie na le ży czy nić dla osią gnię cia żad ne go do bra, żad ne go jak by do bre go
ce lu, żad nej ni by do brej in ten cji.” Bo nie rzekł wprost „do brym ce lu” oraz
„do brej in ten cji”, lecz do dał jak by oraz ni by, po nie waż ta kie nie dzie ją się
dla do bre go ce lu i w do brej in ten cji; lecz w in ten cji, któ ra wy da je się dobra
i ce lu, któ ry uwa ża ny jest za do bry, lecz nie jest. I nie dla te go Au gu styn je
wy łą czył, że ma ją złe przy czy ny, lecz po nie waż ma ją przy czy ny, któ re zdają
się do bre, jed nak są złe.

DYS TYNK CJA XLIv

Roz dział 1 (253).

1. Czy wszel ki za miar i dzia ła nie tych, któ rzy nie ma ją wia ry, jest
zły. Sko ro za miar, jak wy żej zo sta ło po wie dzia ne,954 czy ni dzie ło do brym,
a za mia rem kie ru je wia ra, słusz nie mo żna py tać, czy ka żdy za miar i ka żde
dzie ło [562] jest złe u tych, któ rzy nie ma ją wia ry. Je że li bo wiem wia ra kie -
ru je za mia rem, a za miar dzie ło czy ni do brym, gdzie nie ma wia ry, wy da je
się  że nie ma ani za mia ru do bre go ani dzie ła do bre go.

2.w Nie któ rzy mó wią, że wszyst kie czyn no ści czło wie ka bez wia ry,
są złe, a któ re w wie rze, do bre. Co nie któ rzy ro zum nie do rzu ca ją,
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949 We dług O. Lot tin, Mistrz na wią zu je tu do pew nych uczniów Pio tra Abe lar da, a mo że
Gil ber ta Por re tań skie go (L’in ten tion mo ra le..., w Psy cho lo gie et mo ra le, IV,319).

950 Syr 34,24; Glos sa or di na ria do te go uryw ka (u Mi ko ła ja z Li ry, III,422c).
951 Zo bacz: Iz 66,3 oraz Pwt 23,18; patrz Glos sa or di na ria do tych uryw ków (u Mi ko łaja

z Li ry, III,106c; oraz I,358a).
952 Zo bacz: Prz 15,8; 21,27.
953 Jak wy żej, Dys tynk cja 40, roz dział je dy ny, n. 7.
v Zo bacz: j. Schupp, Die Gna den leh re, 85nn.
954 Jak wy żej, Dys tynk cja 40, roz dział je dy ny, n. 2.
w Numer 2. Tu odnosi się, jak się zdaje, do Anzelma z Laon i Gilberta de la Porrée, którzy

w swoich Glossae na Rz 14,23 przytaczają słowa Augustyna, jakie następują w n. 3; zobacz
Glos sa or di na ria do te go uryw ka (u Mi ko ła ja z Li ry, VI,30a); sło wa Gil ber ta są w R. Blom me,



mówiąc, że wszyst kie dzia ła nia i chę ci czło wie ka  bez wia ry są złe, te któ re
w po sia da niu wia ry są do bre.

3. Po gląd swój umac nia ją po wa ga mi. – Au gu styn w księ dze Sen -
ten tiae Pro spe ri. Dla te go Apo stoł mó wi:955 Wszyst ko, co nie jest z wia ry,
jest grze chem. Au gu styn wy ja śnia jąc to po wia da:956 „Ca łe ży cie nie wier nych
jest grze chem i nic nie jest do bre bez Do bra Naj wy ższe go. Gdzie brak uznania
praw dy wiecz nej, cno ta jest fał szy wa, na wet w naj lep szych oby cza jach.” –
A Ja kub w li ście ka no nicz nym mó wi:957 Kto w jed nym upa da, mia no wi cie
w mi ło ści, stał się wi nien wszyst kie go. Kto więc nie ma wia ry i mi ło ści,
wszel ka je go czyn ność jest grze chem, po nie waż nie od no si się do mi ło ści.
Co bo wiem nie od no si się do mi ło ści, jak wy żej wspo mi na Au gu styn,958 nie
dzie je się tak, jak dziać się po win no i dla te go jest złem.

4. Że bez mi ło ści przy ka za nia nie są prze strze ga ne. Nie prze strze ga
więc przy ka zań, kto nie ma mi ło ści, po nie waż bez mi ło ści żad ne przy ka za -
nie nie jest prze strze ga ne. Stąd Au gu styn Su per Epi sto lam ad Ga la tas rze -
cze:959 „Prze strze ga niem Pra wa na zy wa Apo stoł nie za bi jać, nie cu dzo ło żyć
i in ne te go ro dza ju, do do brych oby cza jów na le żą ce, któ re nie mo gą być
speł nio ne, jak tyl ko mi ło ścią i na dzie ją.” Żad ne go więc nie speł nia przy ka -
za nia, żad ne go dzie ła [563] do bre go nie czy ni, kto nie ma wia ry i mi ło ści.
Nie po dob na jest bo wiem, jak mó wi Apo stoł,960 że by coś bez wia ry po do -
ba ło się Bo gu. Co więc do ko nu je się bez wia ry, nie jest do bre, po nie waż
wszel kie do bro po do ba się Bo gu.

5.x Po wy ższe prze ciw sta wia się zda niu ze słów Au gu sty na. Te mu
zaś prze ciw sta wia się to, co wy żej po wie dział Au gu styn,961 mia no wi cie, że
„w nie wol ni czym lę ku je że li po wsta je do bro, to jed nak nie do brze: nikt
wbrew wo li nie czy ni do brze, na wet je że li do bre jest to, co czy ni.” Tu bo -
wiem mó wi, że do ko nu je się do bro, lecz nie do brze, przez te go, kto nie ma
mi ło ści. Kto bo wiem lę ka się nie wol ni czo, nie ma mi ło ści: o któ rym jednak
tu mó wi, że czy ni do bro, lecz nie do brze. On ta kże o tym uryw ku Psal mu:962
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La do ctri ne du péché, 344, przy pis 4. – Nu mer 3. Mistrz idzie w śla dy ich obu, na ile wpro -
wa dza tę sa mą po wa gę Au gu sty na do Glos sa na Rz 14,23 (PL 191,1520 A). – Nu mer 4. Augu -
styn znaj du je się w Glos sa na Ga 6,13 (PL 192,167 B).

955 Rz 14,23.
956 Z Pro spe ra Akwi tań skie go, Sen ten tiae ex Au gu sti no de li ba tae, n. 106 (PL 45,1868;

51,441 C). Zo bacz Au gu styn, Con tra Iu lia num, IV, roz dział 3, nn. 30-32 (PL 44,753nn); De
ci vi ta te Dei, XIX, roz dział 25 (PL 41,656; CSEL 40-II,420; CCL 48,696); oraz tu wy żej Dys -
tynk cja 40, n. 2.

957 Jk 2,10; Glos sa or di na ria do te go uryw ka: „Kto w jed nym, to jest w mi ło ści, upa da”
itd. (u Mi ko ła ja z Li ry VI,212c).

958 Dys tynk cja 38, roz dział 1, n. 2.
959 Nu mer 62 (PL 35,2147); zo bacz Ga 6,13: Bo ci, co się ob rze zu ją, by naj mniej nie

zacho wu ją Pra wa.
960 Hbr 11,6.
x Sło wa Au gu sty na o Ps 83,4 z Glos sa Mi strza do te go uryw ka (PL 191,789 D).
961 Dys tynk cja 40, roz dział je dy ny, n. 6.
962 Enar ra tio in Psal mum 83,4, n. 7 (PL 37,1060; CCL 39,1151).



Sy no gar li ca zna la zła gniaz do dla sie bie, gdzie by zło ży ła pta szę ta swo je,
po wia da, że „Ży dzi i błęd no wier cy i po ga nie czy nią do bre dzie ła, po nieważ
przy odzie wa ją na gich i kar mią ubo gich itp; lecz nie w gnieź dzie Ko ścio ła,
to jest w wie rze, i dla te go ich pi sklę ta są dep ta ne.”

6. Jak oni na to od po wia da ją. Oni od po wia da ją im mó wiąc, że do bry -
mi na zy wa ne są te go ro dza ju czy ny, któ re do ko nu ją się bez mi ło ści, nie
dla te go że są do bre, kie dy tak po wsta ją: co wy żej jaw nie na uczał Au gu styn;
lecz po nie waż by ły by do bre, gdy by ina czej po wsta wa ły; one są do bre w swym
ro dza ju, lecz sta ją się złe przez dą że nie.

7. Zda nie in nych o po wy ższym za gad nie niu, w któ rym py ta no czy
wszel ka czyn ność jest zła u tych, któ rzy wia ry nie ma ją. In ni zaś, którzy
ro bią tro ja kie roz ró żnie nie czy nów,963 do da ją, że wszyst kie dzie ła po wsta -
ją ce w opar ciu o na tu rę, są do bre.

8. Wy ja śnia po wy ższe sło wa Au gu sty na. Lecz że Au gu styn mó wi,964

iż są złe, „je że li ma ją złe po wo dy”, nie tak na le ży brać, jak by sa me w so bie
by ły złe, lecz po nie waż grze szą i są źli ci, któ rzy je wy ko nu ją w złym ce lu. –
Ta kże i to dru gie,965 mia no wi cie „in ten cja spra wia, że czyn jest do bry, a in ten-
cją kie ru je wia ra”, wy ja śnia ją mó wiąc, że tam do brem zwa ne jest to, co może
być na gro dzo ne do ży cia; a nie że tyl ko to jest do brym dzie łem, bo i wie le
in nych, cho ciaż nie na tej za sa dzie, na któ rej ono, jest do brych.

[564] Roz dział 2 (254).

Ja ki mi spo so ba mi mó wi się do bro. Do bro bo wiem mno go jest brane,
mia no wi cie ja ko po ży tecz ne, ja ko na gra dza ne, ja ko znak do bra, ja ko ga tu -
nek do bra, ja ko do zwo lo ne, a mo że na in ne spo so by. I tyl ko ta in ten cja
jest na gra dza na do ży cia, któ rą kie ru je wia ra; ale nie ona tyl ko jest do bra,
jak mó wią. Bo je że li ja kiś Żyd lub zły Chrze ści ja nin ulży po trze bie bliź nie-
go, kie ro wa ny do bro cią na tu ral ną, uczy nił do bro, i do bra by ła wo la, któ rą
je uczy nił.

Roz dział 3 (255).

Tu są przed ło żo ne pew ne roz dzia ły Au gu sty na, któ re od wo łał, nie
ja ko by źle po wie dzia ne, lecz oznaj mia jąc w ja kim zna cze niu po wie -
dział. – Pierw szy roz dział. Po tym wszyst kim trze ba zba dać jak na le ży poj -
mo wać to, co Au gu styn mó wi w księ dze De ve ra re li gio ne:966 „Aż tak da le ce,
po wia da, grzech jest złym chce niem, że w ża den spo sób nie ma grze chu,
je że li nie ma chce nia.” – Od wo ła nie za wie ra ją ce po dwój ne wy ja śnie nie.
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963 O nich wy żej, Dys tynk cja 40, roz dział je dy ny, n. 6.
964 Jak wy żej, Dys tynk cja 40, roz dział je dy ny, n. 7.
965 Jak wy żej, Dys tynk cja 40, roz dział je dy ny, n. 2.
966 Roz dział 14, n. 27 (PL 34,133; CSEL 77,20; CCL 32,204); lecz za po śred nic twem

Retrac ta tio nes, jak w przy pi sie na stęp nym.



Wy ja śnia jąc pod sta wę te go po wie dze nia Au gu styn mó wi w księ dze Retrac -
ta tio nes:967 „Okre śle nie to mo że wy da wać się błęd ne, lecz je śli pil niej je
roz wa żyć, znaj du je się jak naj bar dziej praw dzi we. Ja ko grzech mia no wi cie
trze ba poj mo wać to, co jest tyl ko grze chem, a nie to, co jest ta kże ka rą grze -
chu”, czy li pierw szy grzech czło wie ka, któ ry był grze chem i przy czy ną grze -
chu, lecz nie ka rą. „Cho ciaż i te grze chy, któ re słusz nie na zy wa ne są
grze cha mi nie chcia ny mi, po nie waż al bo przez nie świa do mych, al bo przez
zmu szo nych są po peł nia ne, nie pod ka żdym wzglę dem mo gą być po peł -
nio ne bez wo li. Po nie waż i ten, kto grze szy nie świa do mie, chcąc za iste czy -
ni to, co cho ciaż nie po win no być uczy nio ne, uwa ża, że uczy nić na le ży. 
I ten, kto czyni nie to, co chce, gdy ciało pożąda przeciw duchowi, wprawdzie
nie chcąc pożąda, i w tym nie czyni tego, co chce; lecz jeżeli zostanie zwy-
ciężony, chcąc zgadza się na żądzę, i w tym czyni to, co chce. A to, co w nie-
mowlętach jest grze chem pier wo rod nym, z pierw szej złej wo li czło wie ka
zostało zaciągnięte. Przeto nie jest błędne to, co powiedziałem: Aż tak dalece
grzech jest chce niem” itd. – Oto jak na le ży to brać, mia no wi cie al bo o [565]
pierw szym grze chu czło wie ka, al bo o wszyst kich grze chach śmier tel nych
w ogól no ści, z któ rych cho ciaż ja kieś zwa ne są nie chcia ne: czy li któ re popeł -
nia ne są przez nie świa do mość lub sła bość, te sa me jed nak mo gą chcia nymi
być zwa ne, po nie waż nie bez wo li są po peł nia ne.

Roz dział 4 (256).

In ny roz dział. Trze ba rów nież zba dać poj mo wa nie te go, co ogło sił 
w księ dze De du abus ani ma bus mó wiąc:968 „Ni gdzie nie ma grze chu, jak
tyl ko w wo li.” – Od wo ła nie. To rów nież w księ dze Re trac ta tio nes otwarcie
wy ja śnia,969 mó wiąc: „Mo żna uwa żać, że błęd ne jest to zda nie. w któ rym
po wie dzie li śmy: ‘Ni gdzie nie ma grze chu, jak tyl ko w wo li’, sko ro Apo stoł
rzecze:970 To czynię, czego nie chcę” itd. „Lecz przez grzech, którego ‘nigdzie
nie ma, jak tyl ko w wo li’ na le ży przede wszyst kim ro zu mieć to, po czym
na stą pi ło spra wie dli we po tę pie nie”, to jest pierw szy grzech człowie ka.

Roz dział 5 (257).

Rów nież in ny roz dział. W tej sa mej też księ dze De du abus ani ma bus
prze ka zu je coś in ne go, god ne go roz wa że nia.971 Mó wi bo wiem: „Tyl ko
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967 Księ ga I, roz dział 13, n. 5 (PL 32,603n; CSEL 36,60n).
968 Roz dział 10, n. 12 (PL 42,103; CSEL 25,68); po now nie za po śred nic twem Re trac ta -

tio nes, jak ni żej.
969 Księ ga I, roz dział 15, n. 2 (PL 32,608n; CSEL 36,73n).
970 Rz 7,16.
971 Roz dział 10, n. 13 (PL 42,104; CSEL 25,68), gdzie i na stę pu ją ce okre śle nie, (o którym

wy żej: Dys tynk cja 26, roz dział 2, n. 1); za po śred nic twem Re trac ta tio nes, jak w przy pi sie
na stęp nym.



wolą się grze szy”; a sa mą wo lę okre ślił mó wiąc: „Wo la jest po ru sze niem
du cha, przez ni ko go nie wy mu szo nym, aby cze goś nie do pu ścić, al bo coś
osią gnąć”. – Au gu styn, Od wo ła nie. Od sła nia jąc przy czy nę i otwie ra jąc
pojmo wa nie tej wy po wie dzi mó wi w księ dze Re trac ta tio nes:972 „To po -
wie dzia ne zo sta ło dla te go, by tym okre śle niem od ró żnio no chcą ce go od
nie chcą ce go, a tak uwa ga skie ro wa na zo sta ła na tych, któ rzy w ra ju da li
po czą tek złu, grze sząc, gdy nikt nie zmu szał, to jest wol ną wo lą; po nie -
waż i świa do mie po stą pi li wbrew przy ka za niu, i ten ku si ciel, by to się sta -
ło, na mó wił, a nie zmu sił. Bo kto zgrze szył nie świa do mie słusz nie mo żna
po wie dzieć, że zgrze szył nie chcą co; cho ciaż i sam co uczy nił nie chcą co,
uczy nił jed nak chcąc. (Nie za wsze wo la czy nu, któ ry jest grze chem,
jest wo lą grze chu, po nie waż ktoś chce te go, co jest grze chem, a jed -
nak nie grze chu). Tak ani ten grzech nie mógł być bez wo li; lecz by ła
tam wo la czy nu, a nie wo la grze chu. Ten jed nak czyn był grze chem; to bo -
wiem [566] sta ło się, co nie po win no się stać. Ka żdy zaś grze szy świa -
domie, je że li mo że bez grze chu oprzeć się zmu sza ją ce mu do grze chu, 
a jed nak te go nie czy ni; zaiste chcąc grze szy: po nie waż kto mo że się
oprzeć, do upad ku nie jest zmu szony. Dla te go jak naj bar dziej praw dzi we
jest, że grzech nie mo że za ist nieć bez wo li.” Z te go wy ni ka, jak na le ży brać
po wy ższe.

Roz dział 6 (258).

Że zła wo la jest grze chem chcia nym. Je że li zaś ka żdy grzech śmier -
tel ny jest chcia ny, a zła wo la jest grze chem śmier tel nym, wia do mo, że jest
ona grze chem chcia nym. – Au gu styn w księ dze De li be ro ar bi trio:973

„Co bo wiem, jak mó wi Au gu styn, tak mie ści się w wo li, jak sa ma wo la?” Zła
więc wo la słusz nie zwie się chcia nym grze chem, któ ry na wo li po le ga. „Wola
mia no wi cie, jak mó wi Au gu styn w tym sa mym dzie le,974 jest pierw szą przy -
czy ną grze sze nia, al bo ża den grzech nie jest pierw szą przy czy ną grze sze -
nia. I nie ma, ko mu słusz nie grzech by po czy ty wa no, jak tyl ko grze szą ce mu;
nie ma więc, ko mu słusz nie by był po czy ty wa ny, jak tyl ko wo li.” – To zaś
na le ży poj mo wać o grze chu uczyn ko wym i śmier tel nym. Ty mi sło wa mi nie
chciał Au gu styn wy ka zać cze goś in ne go, jak sam mó wi w Re trac ta tio nes,975

jak tyl ko że „wo la jest, któ rą się grze szy i do brze ży je.”
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972 Księ ga I, roz dział 15, n. 3 (PL 32,609; CSEL 36,74n).
973 Księ ga I, roz dział 12, n. 26 (PL 32,1235; CSEL 74,26).
974 Księ ga III, roz dział 17, n. 49 (PL 32,1295; CSEL 74,130n).
975 Księ ga I, roz dział 9, n. 4 (PL 32,596; CSEL 36,41), skąd Mistrz za czerp nął ta kże

poprzed nie po wa gi De li be ro ar bi trio.



DYS TYNK CJA XLII

Roz dział 1 (259).

1. Czy wola i czynność zła w tym samym człowieku i co do tej samej
rze czy są jed nym, czy wie lo ma grze cha mi. Sko ro zaś zła wo la i czynność
są grze chem, zwy kło się py tać, czy w tym sa mym czło wie ku i co do tej samej
rze czy, te dwie są jed nym grze chem, al bo ró żny mi. Jak je że li ktoś chcąc
krad nie, miał złą wo lę, któ ra jest grze chem; i zły uczy nek, któ ry ta kże jest
grze chem. Tych dwo je zaś ró żni się, mia no wi cie wo la i czyn; lecz czy różne
są grze chy, czy je den?

[567] 2. Sprze ciw wo bec tych, któ rzy mó wią: je den grzech. Jed ni
mó wią, że je den jest grzech.976 Dru dzy zaś po wia da ją,977 że są ró żne grzechy,
po nie waż sko ro wia do mo, że ci dwo je ró żnią się, na zy wa ją się al bo dwa
ró żne grze chy, al bo dwa ró żne nie grze chy. – Od po wiedź. In ni od po wia -
da ją im, że ci dwo je są ró żny mi nie grze cha mi. Nie są bo wiem grze cha mi,
lecz jed nym grze chem, po nie waż w oboj gu do pusz czo no się jed ne go prze -
kro cze nia al bo nie po słu szeń stwa, czy to chcąc, czy to dzia ła jąc, i jed na jest
tam wzgar da; ale mniej sza, gdy grzech za war ty jest w sa mej wo li, więk sza
zaś gdy do wo li do da ny jest ta kże czyn; i dla te go grzech sta je się więk szy,
ale nie licz niej szy, gdy wo la słu ży czy no wi.

3. In ny sprze ciw wo bec tych sa mych. Lecz nad to za rzu ca się im: Jeże -
li tych dwo je jest jed nym tyl ko grze chem, gdy ktoś po wziąw szy wcze śniej
wo lę zła, po peł nia póź niej czyn, nie jest wi nien cze goś in ne go, jak tyl ko
cze go wi nien był przed czy nem, gdy jesz cze grzech po le gał na sa mej wo li.
Nikt bo wiem nie jest wi nien śmier ci wiecz nej, jak tyl ko za grzech. Lecz czy -
nem nie zo stał po peł nio ny in ny grzech, niż wcze śniej po peł nio ny zo stał
wo lą; a więc nie za coś in ne go bę dzie po tę pio ny on grze sząc czy nem, niż
przed tem był, gdy sa mą grze szył wo lą. – Od po wiedź. Na to ta kże i oni od -
po wia da ją, mó wiąc, że za iste ów zło dziej tyl ko z po wo du grze chu sta je się
win ny; a cho ciaż je go wo la i czyn są jed nym grze chem, cze go in ne go jed -
nak stał się win ny grze sząc czy nem, niż był wcze śniej grze sząc sa mą wo lą,
po nie waż win ny czy nu, któ ry jest czymś in nym niż wo la, cho ciaż nie in nym
grze chem.

4. In ny za rzut prze ciw ko tym sa mym. Rów nież i na dal ob sta ją przy
py ta niu, mó wiąc że dla te go tych dwo je są ró żny mi grze cha mi, po nie waż są
prze kro cze nia mi ró żnych przy ka zań pra wa. In nym bo wiem przy ka za niem
pra wa za ka za ny jest czyn kra dzie ży, mia no wi cie:978 Nie krad nij; in nym wo -
la kra dzie ży, mia no wi cie:979 Nie bę dziesz po żą dał żad nej rze czy, któ ra jest
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976 Wśród nich au tor Sum ma sen ten tia rum, III,15 (PL 171,1142 B; 113 C).
977 Na przy kład Ro bert Pul lus, Sen ten tiae, VI,2 (PL 186,865 A -B).
978 Wj 20,15; Pwt 5,19.
979 Wj 20,17; Pwt 5,21.



bliź nie go twe go. A sko ro są to dwa ró żne przy ka za nia, któ ry mi za ka zu je się
tych dwoj ga, wi dać, że ci dwo je są ró żny mi prze kro cze nia mi: a więc ró żny -
mi grze cha mi. – Od po wiedź. Na co rów nież oni po wia da ją, że przy ka zania
są wpraw dzie ró żne, któ ry mi tych dwoj ga z osob na się za ka zu je, jak Au -
[568] gu styn uczy, Su per Exo dum;980 jed nak w ich nie prze strze ga niu po -
pa da się tyl ko w jed no wy kro cze nie i je den grzech się za cią ga, cho ciaż nimi
dwie ró żne rze czy są za ka za ne; tak jak na od wrót dwa są przy ka za nia mi ło -
ści, któ ry mi dwo je na ka zu je się mi ło wać,981 jed nak za le ca na jest nam w nich
jed na mi łość.

Roz dział 2y (260).

1. Czy grzech przez ko goś po peł nio ny jest w nim, aż od po ku tu je.
Prócz te go zwy kło się py tać, gdy po po peł nie niu wo lą przez ko goś grzechu,
wo la je go uczy nie nia i czyn ność prze mi nę ły, jesz cze jed nak bez praw dzi -
wej po ku ty, czy ten grzech jest w nim aż od po ku tu je. Wy da je się, że nie ma
go, po nie waż nie ma wo li, któ ra wcze śniej by ła; ani czyn no ści, po nie waż
nie chce i nie czy ni te go, cze go przed tem chciał i czy nił.

2. Od po wiedź wy ja śnia ją ca py ta nie. Lecz na le ży wie dzieć, że na dwa
spo so by mó wi się, iż grzech w kimś jest i zni ka, mia no wi cie co do czy nu 
i wi ny.982 Czy nem jest w kimś, gdy to, co jest grze chem, jest w grze szą cym
ja ko czyn ność lub chęć; wi ną zaś gdy prze zeń, czy mi nął, czy jest, duch
czło wie ka jest zma za ny i ska żo ny, a ca ły czło wiek wi nien wie czy stych
męczar ni. I ni gdy w ni kim nie ma grze chu czy nem, prócz pier wo rod ne go,
by nie był też wi ną; ale nie kie dy jest wi ną, gdy prze mi nął czy nem.

Roz dział 3 (261).

1. Ja ki mi spo so ba mi mó wi Pi smo Świę te: wi na. Wi na zaś w Pi śmie
Świę tym wie lo ra ko jest bra na, mia no wi cie ja ko wi na, ja ko ka ra, ja ko obo -
wią zek ka ry do cze snej, lub wiecz nej. Je że li bo wiem jest grzech śmier tel ny,
zo bo wią zu je nas do ka ry wiecz nej; je że li po wsze dni, zo bo wią zu je nas do
ka ry do cze snej.

2. Co to jest grzech śmier tel ny. Co to jest grzech po wsze dni. Dwa
bo wiem są ro dza je grze chów, śmier tel nych mia no wi cie i po wsze dnich.
Śmier tel ny jest, przez któ ry czło wiek za słu gu je na śmierć wiecz ną: „wy stęp -
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980 Qu aestio nes in Hep ta teu chum, II, za gad nie nie 71 (PL 34,620n; CSEL 28-II, 135-138;
CCL 33, 102nn).

981 Zo bacz: Mt 22,37-39.
y Roz dział 2. Zo bacz Sum ma sen ten tia rum, III,15 (PL 171,1142 B; 176,113 B). – Roz -

dział 3. Zo bacz L. Ott, Unter su chun gen zur the olo gi schen Brie fli te ra tur, 614-623; A. M. Land -
graf, Der Be griff des Pec ca tum ha bi tu ale, w Do gmen ge schich te, IV -1. 100-103. – Roz dział 3,
nu mer 2. Okre śle nie Au gu sty na znaj du je się w Glos sa Mi strza na Tt 1,5 (PL 192,386 A).

982 Zo bacz nie któ re po wa gi po wy żej, Dys tynk cja 32, roz dział 1, n. 6, któ re mó wią ta kże
o grze chu ak tu al nym.



kiem bo wiem, jak mó wi Au gu - [569] styn,983 jest to, co god ne jest oska rżenia
i po tę pie nia”, po wsze dnim zaś, co czło wie ka nie ob cią ża aż do po win ności
śmier ci wiecz nej, za słu gu je jed nak na ka rę i ła two jest od pusz cza ne.”

Roz dział 4z (262).

1. O spo so bach grze chów, któ re wie lo ra ko są wska zy wa ne. – Pierw-
sze roz ró żnie nie. Spo so by zaś grze chów ma ją w Pi śmie Świę tym roz ma -
ite roz ró żnie nia: mo wa w nim, że grze chy po peł nia się dwo ma spo so ba mi,
mia no wi cie żą dzą i lę kiem, jak prze ka zu je Au gu styn  o tym uryw ku Psalmu:984

Spa lo na ogniem i roz ko pa na. Tym dwoj giem bo wiem mó wi, że wszyst kie
grze chy śmier tel ne są ob ję te; i spa lo ne zwie te, któ re po cho dzą z żą dzy 
źle za pa la ją cej; a roz ko pa ne te, któ re po cho dzą z lę ku źle upo ka rza ją ce go.
Co za cho dzi, gdy ktoś po żą da, cze go po żą dać nie na le ży, al bo lę ka się,
czego lę kać się nie na le ży.

2. Dru gie roz ró żnie nie. Gdzie in dziej zaś mo wa, że grzech po peł nia
się trze ma spo so ba mi, mia no wi cie my ślą, mo wą i czy nem. Dla te go Hie ro -
nim, Su per Eze chie lem:985 „Ogól nie są trzy grze chy, któ rym pod le ga ro dzaj
ludz ki: al bo bo wiem my ślą, al bo mo wą, al bo czy nem grze szy my.” Cza sem
do da je się do nich czwar ty spo sób, mia no wi cie przy zwy cza je nie: co oznacza
czte ro dnio wy Ła zarz.986

3. Trze cie. Mó wi się ta kże, że czło wiek grze szy prze ciw ko Bo gu, prze -
ciw ko so bie, prze ciw ko bliź nie mu. Prze ciw ko Bo gu, gdy o Bo gu źle my śli
jak błęd no wier ca; al bo od wa ża się przy własz czyć to, co jest Bo ga, nie god -
nie uczest ni cząc w sa kra men tach; al bo kie dy krzy wo przy się ga jąc imię Boga
na ra ża na wzgar dę. Prze ciw ko bliź nie mu grze szy, gdy bliź nie go nie słusznie
ura ża; prze ciw ko so bie zaś, gdy szko dzi so bie, a nie ko muś in ne mu.

[570] Roz dział 5a (263).

Czym ró żni się wy stę pek i grzech. Ró żną też ma na zwę: zwie się bo -
wiem i grze chem i wy stęp kiem. I „wy stęp kiem mo że jest, jak mó wi Au gu styn
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983 In Io an nem, trak tat 41, n. 9 (PL 35,1697; CCL 36,362).
z Nu mer 1. Tekst spo rzą dzo ny z Sum ma sen ten tia rum, III,16 (PL 171,1142 C; 176,113 C)

oraz Glos sa Mi strza do Ps 79,17 (PL 191,766 A -B). – Nu mer 2: z Glos sa or di na ria do Ez
43,25 (u Mi ko ła ja z Li ry, IV,281a). – Nu mer 3: czę ścio wo z Sum ma sen ten tia rum, ta mże.

984 Enar ra tio in Psal mum 79,17, n. 13 (PL 36,1026n; CCL 39,1117n).
985 In Eze chie lem 43,23-25 (PL 25[1845]427 B; CCL 75,642).
986 Zo bacz J 11,39; po rów naj Au gu styn, In Io an nem, trak tat 49, n. 3 (PL 35,1748; CCL

36,421); oraz ni żej, Księ ga IV, Dys tynk cja 16, roz dział 1.
a Roz dział 5. Z Glos sa Mi strza na Ga 6,1 (PL 192,162 A); zo bacz je go Glos sa na Tt 1,6 (386 A)

oraz Summa sententiarum, III,16 (PL 171,1142 D; 176,113 D). – Rozdział 6. Częściowo z Summa
sen ten tia rum, III,16 (PL 171,1142 D; 176,113 D – 114 A); o tym roz dzia le te jże Sum ma zobacz:
L. Ott, Untersuchungen zur theologischen Briefliteratur, 444n. Zobacz inne przypisy wyżej do
tek stu do da ne, gdzie przy ta cza na jest Glos sa or di na ria do Wj 23,22.



w Qu aestio nes Le vi ti ci,987 uchy lać się od do bra; grze chem jest czy nić zło.
Czym in nym bo wiem jest uchy lać się od do bra, czym in nym jest czy nić zło.
Grzechem więc jest dokonanie zła, występkiem opuszczenie dobra. Co i sama
na zwa wska zu je. Cóż bo wiem zna czy wy stę pek, je śli nie opusz czone? A co
opusz cza, kto po peł nia wy stę pek, je śli nie do bro? Al bo wy stęp kiem jest, co
dzie je się nie świa do mie, grze chem co świa do mie się po peł nia. Bez ró żnicy
jed nak i grzech zwa ny jest mia nem wy stęp ku i wy stę pek mia nem grze chu.

Roz dział 6 (264).

O sied miu wa dach głów nych. Trze ba prócz te go wie dzieć, że sie dem
jest wad głów nych al bo na czel nych, jak mó wi Grze gorz o Księ dze Wyjścia,988

mia no wi cie: py cha, gniew, za zdrość, le ni stwo al bo smu tek, chci wość,
obżar stwo, lu bie żność. One, jak mó wi Zło to usty,989 ozna czo ne są przez
siedem na ro dów, któ re zaj mo wa ły zie mię obie ca ną Izra eli tom przy rze czo -
ną. Z tych jak gdy by sied miu źró deł wy pły wa ją wszyst kie śmier tel ne ze psu -
cia dusz. I zwą się one głów ne, po nie waż z nich ro dzi się wszel kie zło. Nie
ma bo wiem żad ne go, któ re by nie po cho dzi ło od jed nej z nich.

[571] Roz dział 7b (265)

1. O py sze, któ ra jest ko rze niem wszel kie go zła. Z py chy zaś ro dzi
się wszel kie zło, i to i in ne, po nie waż, jak mó wi Grze gorz,990 „ko rze niem
wszel kie go zła jest py cha, o któ rej mó wi się:991 Py cha jest po cząt kiem grze -
chu ka żde go”; ona jest „uko cha niem wła snej wy bit no ści”.992

2. O czte rech ro dza jach py chy. Czte ry są jej ro dza je, jak mó wi Grze -
gorz:993 „Pierw szy jest, gdy ktoś do bro, któ re ma, przy pi su je so bie; dru gi,
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987 Qu aestio nes in Hep ta teu chum, III, za gad nie nie 20 (PL 34,681n; CSEL 28-II,248n;
CCL 33,185nn).

988 Glos sa or di na ria do Wj 23,22 (u Mi ko ła ja z Li ry, I,173v); z Grze go rza Mo ra lia XXXI,
roz dział 45, n. 87 (PL 76,621 A).

989 To zda nie pod imie niem Zło to uste go znaj du je się w Glos sa or di na ria do Wj 23,23
(u Mi ko ła ja z Li ry, I,173c); wy raź niej zaś, lecz bez i mien nie, do Pwt 7,1 (ta mże, 340n); a obie
glo sy do słow nie wzię te są od Ja na Ka sja na (a nie Zło to uste go), Con la tio nes, kon fe ren cja 5,
roz dzia ły 16 i 23 (PL 49,632 A, 639 B; CSEL 13,140n, 147n). Zo bacz J. M. Her ro uet, Un texte
de Pier re Lom bard, w Bul le tin Du Can ge, 4(1928)199n; oraz Bul le tin de Théolo gie an cienne
et médie va le 1(1929-1932)230.

b Rozdział 7, n. 1: Z tejże samej  Glossa ordinaria do Wj, lecz określenie pychy mieści się
w Summa sententiarum. Jak wyżej. – Numery 2-3: Z tejże Summa, III,16 (PL 171,1143 A-B;
176,114 A-C); zobacz L. Ott, tamże, 447, n. 2; oraz O. Lottin, w Psychologie et morale, V,222n.

990 Glos sa or di na ria do Wj 23,22 (u Mi ko ła ja z Li ry, I,173 c); z Grze go rza, Mo ra lia,
XXXI, roz dział 45, n. 87 (PL 76,621 A).

991 Syr 10.15.
992 Au gu styn, De Ge ne si ad lit te ram, XI, roz dział 14, n. 18 (PL 34,436; CSEL 28-I.346).
993 Glos sa or di na ria, do Hi 32,8 (u Mi ko ła ja z Li ry, III,60v); z Grze go rza, Mo ra lia, XXIII,

roz dział 6, n. 13 (PL 76,258 C).



gdy wie rzy, iż da ne jest przez Bo ga, lecz jed nak za je go za słu gi; trze ci, gdy
cheł pi się, że ma to, cze go nie ma; czwar ty, gdy gar dząc in ny mi, sam chce
być wi dzia ny.” Py cha więc słusz nie zwa na jest ko rze niem wszel kie go zła.

3. Że chci wość jest ko rze niem wszel kie go zła. Te mu zaś zda je się
sprze ci wiać, co mó wi Apo stoł:994 Ko rze niem wszel kie go złe go jest chci wość;
bo je że li chci wość jest ko rze niem wszel kie go zła, więc i py chy. Ja kim więc
spo so bem py cha jest ko rze niem i po cząt kiem wszel kie go grze chu?

Roz dział 8c (266).

W ja kim zna cze niu obie zwą się ko rze niem wszel kie go zła, mia no -
wi cie py cha i chci wość. Lecz jed no i dru gie uzna je się za słusz nie po wie -
dzia ne, je że li poj mu je my, że w obu wy po wie dziach za war te są ro dza je
osob nych grze chów, a nie osob ność ro dza jów. Ża den bo wiem ro dzaj grze -
chu nie ist nie je, któ ry by cza sem od py chy nie po cho dził; ża den ta kże, który
by czasem z chciwości nie płynął. Są bowiem niektórzy ludzie, co z chciwości
sta ją się pysz ni, a ja cyś z py chy sta ją się chci wi. „Jest bo wiem, jak mó wi Au -
gus - [572] tyn,995 czło wiek, któ ry nie  był by mi ło śni kiem pie nię dzy, gdy by
nie my ślał, że przez to sta nie się wy bit niej szy”; i dla te go, że by się wy bić, chce
bo gactw. Ta kie mu z py chy ro dzi się chci wość. A jest ktoś, kto nie lu bił by
być wy bit nym, gdy by nie my ślał, że przez to bę dzie miał więk sze bo gac twa;
dla te go więc usi łu je się wy bić, po nie waż lu bi mieć bo gac twa. Je mu ro dzi
się py cha, to jest uko cha nie wy bit no ści, z chci wo ści. Wi dać więc, że z pychy
cza sem chci wość, a z chci wo ści cza sem py cha się ro dzi; i dla te go o obu
słusz nie mó wi się, że są ko rze niem wszel kie go zła.

DYS TYNK CJA XLIIId

Roz dział je dy ny (267).

1.e O grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, który zwany jest także
grze chem do śmier ci. Jest prócz te go pe wien ro dzaj grze chu, cię ższy 
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994 1 Tm 6,10.
c Z wy jąt kiem za koń cze nia („dla te go więc usi łu je się wy bi jać...wszel kie go zła”) wszystko

z Glos sa Lom bar da na 1 Tm 6,10 (PL 192,359 A -B).
995 De Ge ne si ad lit te ram, XI, roz dział 15, n. 19 (PL 34,437; CSEL 28-I,347).
d Zo bacz L. Ott, Unter su chun gen zur the olo gi schen Brie fli te ra tur, 631-641; A. M. Land -

graf, Sünde wi der den He ili gen Ge ist, w Do gmen ge schich te, IV -1,13-69; zo bacz ta kże ka za -
nie Mi strza In Pen te co ste, jesz cze nie wy da ne, w rę ko pi sach: Pa ry skiej Bi blio te ki Na ro do wej,
ła ciń skim 13374, kar ty 48r -49v; oraz ury wek w rę ko pi sie Pra skiej Bi blio te ki Uni wer sy tec -
kiej, XXIII. E. 63, kar ta 117 c -d.

e Nu mer 1-2: Pra wie wszyst ko z Glos sa Mi strza na Rz 2,5 (PL 191,1339 A -D). Lecz co
ozna cza ru bry ka pod ko niec nu me ru 2: Au gu sti nus, De ver bis Do mi ni (ta kże w Glos sa,
1339 B i C; x 16c i d; z 9d), nie jest wprost wi docz ne, po nie waż pra wie te sa me sło wa przy -



i wstręt niej szy od in nych, któ ry na zy wa się grze chem prze ciw ko Du cho wi
Świę te mu. Praw da mó wi o nim w Ewan ge lii:996 Kto zgrze szył by prze ciw
Ducho wi Świę te mu, nie bę dzie mu od pusz czo ne, ani w tym wie ku, ani 
w przy szłym; a Jan w Li ście ka no nicz nym:997 Jest grzech do śmier ci: i nie
mó wię, aby kto zań pro sił. Kto bo wiem grze szy prze ciw ko Oj cu bę dzie mu
od pusz czo ne; i kto grze szy prze ciw ko Sy no wi, bę dzie mu od pusz czo ne;
kto by zaś zbluź nił prze ciw Du cho wi Świę te mu, nie bę dzie mu od pusz czone,
ani tu, ani w przy szło ści.

2. Co to za grzech. Po gląd nie któ rych. Lecz py ta się, co to jest, ten
grzech prze ciw Du cho wi Świę te mu, al bo do śmier ci. – Nie któ rzy [573] mó -
wią,998 że to jest grzech roz pa czy, al bo za twar dzia ło ści. Za twar dzia łość jest
upo rem du cha za krze płe go w złu, przez nią czło wiek sta je się nie po ku tu -
ją cy. Przez roz pacz ktoś cał ko wi cie tra ci za ufa nie w do broć Bo ga, uzna jąc
że je go złość prze kra cza wiel kość do bro ci Bo żej, jak Ka in, któ ry po wie -
dział:999 Więk sza jest nie pra wość mo ja, ni żbym miał od pusz cze nia być
godzien. – Obie zaś na zy wa ne są grze chem prze ciw ko Du cho wi Świę te mu,
po nie waż Duch Świę ty jest mi ło ścią Oj ca i Sy na oraz życz li wo ścią, któ rą mi -
łu ją sie bie wza jem i nas; ona jest tak wiel ka, że nie ma kre su. Słusz nie więc
mó wi się, że grze szą prze ciw ko Du cho wi Świę te mu ci, któ rzy są dzą, że ich
złość prze wy ższa do broć Bo ga, i dla te go nie po dej mu ją po ku ty, oraz ci,
któ rzy tkwią w nie pra wo ści tak upar tym du chem, że po sta na wia ją ni gdy jej
nie opu ścić i ni gdy do do bro ci Du cha Świę te go nie po wró cić, nad uży wając
Bo skiej cier pli wo ści i zbyt nio za du fa ni w mi ło sier dzie Bo że; im złość sa ma
w so bie po do ba się tak, jak zbo żnym do broć. – Au gu styn, De ver bis
Domi ni. Ci grze szą nad mier nym upo rem i za ro zu mia ło ścią, są dząc, że Bóg
nie jest spra wie dli wy; tam ci w roz pa czy my ślą, że Bóg nie jest do bry, usu -
wa jąc z te go wzbu rzo ne go mo rza nie pra wo ści przy stań Bo że go prze ba cze -
nia, w któ rej schro ni li by się mio ta ni fa la mi. A tą roz pa czą do da ją grze chy
do grze chów, mó wiąc: Nie ma mi ło sier dzia, a ko niecz ne jest po tę pie nie
grzesz ni ków.

3. Czy ka żdy upór al bo roz pacz jest grze chem prze ciw ko Du cho -
wi Świę te mu. Lecz py ta się, czy ka żdy upór du cha za krze płe go w zło ści 
i wszel ka roz pacz są grze chem prze ciw ko Du cho wi Świę te mu.
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ta cza Flo rus z Lyonu ja ko Ex trac ta tu Evan ge lii se cun dum Io an nem 33 (w Be dae Ope ra
omnia, VI, Co lo niae 1688,53-54). A w rze czy wi sto ści trak tat ten włą czo ny jest do zbio ru 
De ver bis Do mi ni ja ko ka za nie 47 (PL 39,2431). Po wa ga więc jest pa ra fra zą nu me ru 8 tegoż
Trak ta tu (PL 35,1651; CCL 36,310n).

996 Mt 12,31-32: Wszel ki grzech i bluź nier stwo bę dzie od pusz czo ne lu dziom, ale bluź -
nier stwo Du cha nie bę dzie od pusz czo ne. I kto kol wiek by rzekł sło wo prze ciw ko Sy no wi
czło wie cze mu, bę dzie mu od pusz czo ne, ale kto by mó wił prze ciw Du cho wi Świę te mu, nie
bę dzie mu od pusz czo ne, ani w tym wie ku, ani w przy szłym. Zo bacz ta kże Mk 3,28-29; Łk
12,10.

997 1 J 5,16.
998 Glos sa or di na ria, na Rz 2,5 (u Mi ko ła ja z Li ry, VI,7a).
999 Rdz 4,13.



4.f Po gląd nie któ rych. Nie któ rzy mó wią, że wszel ki upór i roz pacz są
grze cha mi prze ciw ko Du cho wi Świę te mu. Je że li tak jest, nie kie dy ten grzech
jest od pusz cza ny, po nie waż wie lu, na wet naj bar dziej upar tych i zroz pa czo -
nych na wra ca się, jak mó wi Au gu styn o tym uryw ku Psal mu:1000 [574] Przy -
wró cę w głę bo kość mor ską: „To jest tych, któ rzy by li naj bar dziej
zroz pa cze ni”; oraz tam:1001 Ci ska swój grad jak okru chy chle ba: To zna czy
za twar dzia łych czy ni na uczy cie la mi in nych. Ta kich na wró ce nie uka za ne jest
ta kże tam, gdzie mó wi:1002 Któ ry wy wo dzi więź niów w mo cy, ta kże i draż-
nią cych, któ rzy miesz ka ją w gro bach. – We dług nich grzech ten zwa ny jest
nie od pusz czal ny, nie że ni gdy nie jest od pusz cza ny, lecz po nie waż ledwo
jest od pusz cza ny i rzad ko i z tru dem. Bo grad nie roz pusz cza się, jak tyl ko
pod sil nym na po rem wia tru.

5. Po gląd in nych. In ni zaś prze ka zu ją, że nie ka żdy upór al bo roz pacz na-
zywane są grzechami przeciwko Duchowi Świętemu, lecz tylko te, którym to -
wa rzy szy nie po ku ta. Oni też nie po ku tę zwą grze chem prze ciw ko Du chowi
Świę te mu, po nie waż Au gu styn po wia da:1003 „Nie po ku ta jest grze chem prze -
ciw ko Du cho wi Świę te mu.” – Lecz gdy ktoś jest tak za twar dzia ły, że nie po -
ku tu je, trze ba zba dać, czy in nym grze chem jest w nim za twar dzia łość, a in nym
nie po ku ta, czy tym sa mym, lecz na ró żne spo so by po peł nio nym. – We dług
nich grzech ten zwa ny jest nie od pusz czal ny dla te go, że ni gdy nie jest od pusz -
cza ny. Stąd też Au gu styn mó wi,1004 że tyl ko ten grzech nie może za słu gi wać
na da ro wa nie; a Hie ro nim,1005 że tak grze szą cy „god nie po ku to wać nie może”.
I dla te go słusz nie Jan rze cze,1006 i nie mó wię, że by kto zań pro sił, po nie waż
kto tak grze szy, nie mo że być wspar ty mo dli twa mi Ko ścio ła ani tu, ani w przy -
szło ści, ma jąc ser ce stward nia łe jak ka mień, tak jak czy ta się o dia ble.1007
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f Nu mer 4. Zo bacz za gad nie nie Lom bar da w Glos sa na Rz 2,5 (PL 191,1340 A), gdzie
rów nież na pi sa ne jest (1340 C) Au gu styn do Psal mu 67; po rów naj ta kże Glos sa Mi strza do
te go uryw ka (PL 191,614 A). To na Psalm 147 czy ta się czę ścio wo w Glos sa do te go urywka
(PL 191,1282 A). Zo bacz wresz cie Glos sa do Psal mu 67,7: „więź niów, po nie waż roz wią zuje
wię zy grze chów...; dra żnią cych, mia no wi cie bluź nią cych prze ciw Bo gu” (PL 191,604 C). 
O lodzie zo bacz Glos sa do Psal mu 147,18 (PL 191,1282 D – 1283 A); cze go na pró żno szu -
ka li śmy u Izy do ra oraz świec kich pi sa rzy o przy ro dzie. – Nu mer 5. O tym dru gim po glą dzie
zo bacz za gad nie nie przy to czo ne już w Glos sa na Rz 2,5 (PL 191,1340 A oraz B -C), gdzie,
także w rę ko pi sach, prze mil cza ne jest imię Hie ro ni ma.

1000 Glos sa or di na ria do Ps 67,23 (u Mi ko ła ja z Li ry, III,178c); z Au gu sty na do te go urywka,
n. 31 (PL 36,832; CCL 39,892). 

1001 Glos sa or di na ria et in ter li ne aris do Psal mu 147,17 (u Mi ko ła ja z Li ry, III,304r); z Augu -
sty na do te go uryw ka, n. 25 (PL 37,1933n; CCL 40,2161).

1002 Ps 67,7. 
1003 Ser mo 71 (De bla sphe mia in Spi ri tum Sanc tum), roz dział 12, n. 20 (PL 38,455).
1004 Ser mo 71, roz dział 6, n. 10 (PL 38,449).
1005 Glos sa in ter li ne aris na Mk 3,29 (u Mi ko ła ja z Li ry, V,96v); nie co ina czej Pseu do -Hie -

ro nim do te go uryw ka (PL 30[1846]602 A).
1006 1 J 5,16; jak wy żej Dys tynk cja 43, roz dział je dy ny, n. 1.
1007 Zobacz Hi 41,15: Serce jego stwardnieje jak kamień; Grzegorz, Moralia, XXXIV, rozdział

6, n. 11: „Po nie waż żad ną po ku tą na wró ce nia ni gdy nie zo sta nie zmięk czo ne” (PL 76,723 D),
jak w Glos sa or di na ria do te go uryw ka (u Mi ko ła ja z Li ry, III,80c).



Po tym ży ciu ci, któ rzy są bar dzo źli, za słu ga mi Kościo ła nie mo gą być 
wspar ci.1008

[575] 6.g Że ina czej poj mu je się grzech prze ciw ko Du cho wi Świę -
te mu. Jest jesz cze in ne ozna cze nie te go grze chu. Au gu styn bo wiem okre -
śla jąc ten grzech w księ dze De ser mo ne Do mi ni in mon te mó wi:1009

„Grzech jest do śmier ci, gdy po po zna niu Bo ga przez ła skę Chry stu sa, ktoś
walczy z braterstwem i wbrew samej łasce, którą pojednany został z Bogiem,
mio ta ny jest pło mie nia mi za zdro ści. Mo że to zna czy grze szyć prze ciw ko
Du cho wi Świę te mu; mó wi się, że grzech ten nie jest od pusz cza ny; nie po -
nie waż nie na le ży li to wać się nad grzesz ni kiem, gdy po ku tu je, lecz po nieważ
tak wiel kie jest ze psu cie te go grze chu, że nie mo że pod dać się po ko rze
prze bła ga nia. Na wet je że li grzech swój złym su mie niem uznać i wy znać jest
zmu szo ny; jak Ju dasz gdy po wie dział:1010 Zgrze szy łem, ła twiej po biegł zroz -
pa czo ny na stry czek, niż z po ko rą po pro sił o prze ba cze nie. Że dla wiel kości
grzechu są tacy, już z potępienia grzechu wierzyć należy.” – Oto przedsta-
wione tu zostało pewne oznaczenie grzechu przeciwko Duchowi Świętemu,
al bo do śmier ci, któ re prze ka zu je, że grzech ten jest wal ką z bra ter stwem
po je go uzna niu, oraz za zdro ścią ła ski po po jed naniu; co mo żna po jąć jako
pe wien ro dzaj za twar dzia ło ści.

7. Ten prze kaz jed nak Au gu styn przy wo dząc na pa mięć w księ dze
Retrac ta tio nes wy ja wia, że trze ba tam coś do rzu cić i że nie po wie dział
twier dzą co. Lecz jed nak na le ża ło do dać: je że li w tej zbrod ni czej prze wrot -
no ści du cha za koń czył by to ży cie; po nie waż o żad nym naj gor szym w tym
ży ciu nie na le ży roz pa czać; i roz trop nie jest, mo dlić się za te go, o kim się
nie roz pa cza.” Te sło wa oznaj mia ją, że grzech w po wy ższym okre śle niu opi -
sa ny, tyl ko wte dy po wi nien być zwa ny do śmier ci, al bo prze ciw ko Du cho -
wi Świę te mu, gdy mu nie to wa rzy szy po ku ta; i o żad nym grzesz ni ku w tym
ży ciu nie na le ży roz pa czać, a dla te go za ka żde go trze ba się mo dlić.

8.h Stąd owo Ja no we:1011 Nie mó wię, aby kto zań pro sił, wy da je się, że
tak brać na le ży, iż za ko goś grze szą ce go do śmier ci lub prze ciw ko Du cho -
wi Świę te mu, gdy skoń czy swe ży cie, nie mó dl my się; gdy zaś jest w tym
ży ciu, nie po win ni śmy osą dzać je go grze chu, ani o nim roz pa czać, lecz za
nie go się mo dlić. – Stąd Au gu styn, De ver bis Do mi ni, tak mó wi o nie po ku -
cie,1012 któ ra jest bluź nier stwem prze ciw ko Du cho wi Świę te mu: „Ta nie po -
[576] ku ta, al bo ser ce nie po ku tu ją ce, jak dłu go ktoś ży je w tym cie le, nie
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1008 Au gu styn, En chi ri dion, roz dział 110 (PL 40,283); zo bacz ni żej, Księ ga IV, Dys tynk -
cja 45, roz dział 2.

g Pod wpły wem Au gu sty na Re trac ta tio nes, jak ni żej, w nu me rze 7, Mistrz od no si się do
dzie ła De ser mo ne Do mi ni in mon te.

1009 Księ ga 1, roz dział 22, nn. 73,75,74 (PL 34,1266n; CCL 35,82nn).
1010 Mt 27,4-5.
h Sło wa Au gu sty na i to pod tą sa mą „ru bry ką” znaj du ją się w Glos sa Mi strza na Rz 2,5

(PL 191,1340 A -B).
1011 1 J 5,16.
1012 Ser mo 77, roz dział 13, n. 21 (PL 191,1340 A -B).



mo że być są dzo na. O ni kim bo wiem nie na le ży roz pa czać, jak dłu go Bo ża
cier pli wość do po ku ty przy wo dzi.1013 Dziś jest po ga ni nem, dziś jest niewier -
nym Ży dem, dziś jest błęd no wier cą, dziś jest od szcze pień cem: a co jeśli
jutro przyj mie ka to lic ki po kój i pój dzie za ka to lic ką praw dą? A co, je że li ci,
któ rych ce chu jesz ja kim kol wiek ro dza jem błę du i jak zroz pa czo nych po tę -
piasz, za nim skoń czą to ży cie, uczy nią po ku tę i znaj dą praw dzi we ży cie 
w przy szło ści? A za tem nie sądź cie cze go kol wiek przed cza se m1014.” Z te go
wy ni ka, że za ka żde go grzesz ni ka w tym ży ciu trze ba się mo dlić, i o żad -
nym nie na le ży tra cić na dziei, po nie waż mo że się na wró cić, gdy jest w tym
ży ciu; po nie waż nie mo żna wie dzieć, o kimś, czy zgrze szył do śmier ci, albo
prze ciw ko Du cho wi Świę te mu. Chy ba że od szedł z te go ży cia; al bo mo że
ko muś przez Du cha Świę te go cu dow nie zo sta ło ob ja wio ne.

9. Z po wy ższych mo żna tro chę po jąć, w ja ki spo sób bra ny jest grzech
prze ciw ko Du cho wi Świę te mu: mia no wi cie za zdrość ła ski wal czą ca w nie -
po ku cie z bra ter stwem; wy da je się ona za twar dzia ło ścią i ka żde go nie po -
ku tu ją ce go za twar dzia ło ścią oraz roz pa czą. Trze ba jed nak za zna czyć, że nie
ka żdy, kto nie po ku tu je, mo że być na zwa ny nie po ku tu ją cym, po nie waż
nie po ku ta na le ży ści śle do za twar dzia łe go, a jak chcą nie któ rzy, ta kże zroz -
pa czo ne go.

10. In ne ozna cze nie grze chu prze ciw ko Du cho wi Świę te mu. O tym
rów nież grze chu prze ciw ko Du cho wi Świę te mu roz pra wia jąc, Am bro ży 
w dzie le De Spi ri tu Sanc to,1015 prze ka zu je okre ślo ne ozna cze nie mó wiąc:
„Dla cze go Pan po wie dział:1016 Kto kol wiek by rzekł sło wo prze ciw ko Sy nowi
Czło wie cze mu, bę dzie mu od pusz czo ne, a kto by mó wił prze ciw Ducho -
wi Świę te mu, nie bę dzie mu od pusz czo ne, ani w tym wie ku, ani w przy -
szłym. Sta ran nie roz waż. Czy in na jest ob ra za Sy na, in na Du cha Świę te go?
Tak jak jed na god ność, tak jed na znie wa ga. Lecz je że li ktoś zwie dzio ny
pięk nem cia ła ludz kie go, opie sza lej my śli o Cie le Chry stu sa niż za słu gu je,
ma wi nę, nie jest jed nak wy klu czo ny od prze ba cze nia. Je że li zaś ktoś zaprze-
cza god no ści Du cha Świę te go, ma je sta tu i po tę gi wiecz nej, i my śli, że nie
w Du chu Bo żym wy rzu ca ne są de mo ny, lecz przez Bel ze bu ba,1017 nie może
być we zwa nia prze ba cze nia tam, gdzie jest peł nia świę to kradz twa.” Dość
otwar cie wy ja śnio ne tu jest, co to jest grzech prze ciw ko Du cho wi Świę -
temu. – Co zda je się zga dzać z tym opi sem Au gu sty na, w któ rym mó wi się,
że grzech ten jest zazdrością łaski [577] walczącą z braterstwem. Kto
bowiem po po zna niu praw dy za prze cza praw dy Du cha Świę te go, i mó wi,
że je go dzie ła są Bel ze bu ba, nie wa ha się za zdro ścić mo cy, do bro ci i ła ski
Bo ga.
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1013 Zo bacz: Rz 2,4.
1014 1 Kor 4,5.
1015 Księ ga I, roz dział 3, n. 54 (PL 16[1845]717 A -B; CSEL 79,37n).
1016 Mt 12,32.
1017 Zo bacz: Mt 12,24-28.



11.i A więc ta ró żni ca słó w1018 nie tak po win na być bra na, ja ko by trzech
osób ró żne by ły znie wa gi; lecz ró żne są tam ro dza je grze chów. Bo wiem jako
grzech prze ciw Oj cu poj mu je się ten, któ ry po peł nia ny jest ze sła bo ści, po -
nie waż Pi smo Świę te czę sto Oj cu przy pi su je moc; grzech prze ciw Sy no wi,
któ ry po peł nia ny jest z nie wia do mo ści, po nie waż Sy no wi przy dzie la się
mądrość; trze ci zo stał wy ło żo ny.1019 Kto więc grze szy al bo ze sła bo ści, al bo
z nie wia do mo ści, ła two do stę pu je ła ski; lecz nie ten, kto grze szy prze ciw
Du cho wi Świę te mu. Sko ro zaś jed na jest moc, mą drość, do broć Trzech,
dla cze go Oj cu czę ściej przy zna wa na jest moc, Sy no wi mą drość, Du cho wi
Świę te mu do broć, po wie dzia ne zo sta ło wy żej.1020

DYS TYNK CJA XLIVk

Roz dział 1 (268).

1. O mo cy grze sze nia, czy czło wiek al bo dia beł ma od Bo ga. Po po -
wy ższym god ne roz wa że nia jest, czy moc grze sze nia ma my od Bo ga, czy ze
sie bie.

[578] 2. Po gląd nie któ rych, że nie jest od Bo ga, lecz błęd ny przez
po do bień stwo. Nie któ rzy są dzą, że moc do bre go po stę po wa nia ma my od
Bo ga, moc zaś grze sze nia nie jest od Bo ga, lecz od nas lub od dia bła; tak
jak złą wo lę nie od Bo ga ma my, lecz od sie bie i od dia bła, tyl ko zaś do brą
ma my od Bo ga. – Za sa da do wo dze nia, że do brej wo li czło wiek nie ma,
jak tyl ko od Bo ga. – Au gu styn w księ dze De fi de ad Pe trum:1021 „Po -
czą tek bo wiem do brej wo li i my śli nie ro dzi się czło wie ko wi z sa me go
siebie, lecz przez Bo ga jest przy go to wa ny i da ny, Bóg w tym jaw nie uka zał,
że ani diabeł, ani któryś z aniołów jego, odkąd zostali strąceni w tę ciemność,
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i W star szej po sta ci Glos sa na Rz 1,20, o któ rej wy żej, Księ ga I, Dys tynk cja 34, roz dział 4
wraz z przy pi sem do nie go, po sło wach tam od pi sa nych: „...oka za ła się odeń od da lo na”,
na stę pu je tekst: „i stąd jest, że w Ewan ge lii Pan mó wi: Kto zgrze szył by prze ciw Oj cu, będzie
mu od pusz czo ne; i kto zgrze szył by prze ciw Sy no wi, bę dzie mu od pusz czo ne; kto zaś zgrze -
szył by prze ciw Du cho wi Świę te mu, nie bę dzie miał od pusz cze nia ani tu, ani w przy szło ści.
Kie dy grze szy my z ułom no ści, mó wi się, że grze szy my prze ciw Oj cu, jak by prze ciw mo cy;
gdy zaś z nie wia do mo ści, prze ciw Sy no wi, jak by prze ciw mą dro ści; kie dy ze złej wo li i za -
twar dzia ło ści, prze ciw Du cho wi Świę te mu, jak by prze ciw mi ło ści, po nie waż Duch Świę ty
jest mi ło ścią Oj ca i Sy na; i te dwa pierw sze ła two są prze ba cza ne; trze ci zaś nie. Moc prze -
to i mą drość i do broć Bo ga przez to, co zo sta ło uczy nio ne, po ję li, al bo po jąć mo gli” (x 13b -c;
z 7d -8a). Ten do da tek, któ re go brak w wy da niu, za le ży wprost od Hu go na, De amo re sponsi
ad spon sam (PL 176,989 A -B).

1018 Jak wy żej, Dys tynk cja 43, roz dział je dy ny, n. 1.
1019 Jak wy żej, Dys tynk cja 43, roz dział je dy ny, n. 2nn.
1020 Jak Wy żej, Księ ga I, Dys tynk cja 34, roz dział 4, n. 2.
k Zo bacz A. M. Land graf, Die Abhängig ke it der Sünde von Gott, w Do gmen ge schich te,

I -2,238-248.
1021 Roz dział 3, n. 32 (dzie ło Ful gen cju sza, PL 65,687 C; CCL 91 A,733).



nie mógł al bo nie bę dzie mógł od zy skać do brej wo li. Bo je śli by by ło mo -
żli we, aby ludz ka na tu ra, gdy od wró co na od Bo ga utra ci ła do broć woli,
sama ze sie bie mo gła ją zno wu mieć,  tym bar dziej mo gła by to mieć na tura
aniel ska, któ ra im mniej ob cią żo na jest wa gą ziem skie go cia ła, tym bar dziej
by ła by ob da rzo na tą zdol no ścią.” – A więc czło wiek al bo anioł nie mo że od
sie bie mieć do brej wo li, lecz złą. Po dob nie też mó wią o mo cy, po dob nie
do wo li roz pra wia jąc o mo cy do bra i zła, że ta jest od Bo ga, a nie tam ta.

3. Po wa ga mi po pie ra, że moc grze sze nia jest od Bo ga. Lecz wie lo -
ma świa dec twa mi Świę tych nie wąt pli wie wy ka zu je się, że moc zła jest od
Bo ga, od któ re go jest wszel ka moc. Mó wi bo wiem Apo stoł:1022 Nie ma
zwierzch no ści je no od Bo ga; co nie tyl ko o mo cy do bra, lecz i zła trze ba
ro zu mieć, sko ro Pi ła to wi Praw da rze cze:1023 Nie miał byś żad nej mo cy nade
mną, gdy by ci z gó ry da na nie by ła. – Au gu styn, Su per Psal mum 85:
„Złość bo wiem lu dzi, jak mó wi Au gu styn,1024 ma przez sie bie żą dzę szko -
dze nia, mo cy zaś, je śli on nie da, nie ma. I dla te go dia beł za nim coś za brał
Hio bo wi, mó wił Pa nu:1025 Ścią gnij rę kę two ją, to jest: daj moc”; „po nie waż
moc na wet szko dzą cych nie jest, jak tyl ko od Bo ga,1026 jak mó wi Mą drość:1027

Prze ze mnie kró lo wie kró lu ją, i ty ra ni prze ze mnie dzie rżą zie mię. Dla te -
go i Hiob mó wi o Pa nu:1028 On czy ni, aby kró lo wał czło wiek ob łud ny dla
grze chów lu du. [579] A o lu dzie Izra el skim Bóg mó wi:1029 Da łem im króla
w za pal czy wo ści mo jej.” – Au gu styn, Su per Ge ne sim:1030 „Wo la bo wiem
szko dze nia mo że być z du cha czło wie ka, moc zaś nie jest, jak tyl ko od Boga,
i to z ukry tą i sto sow ną spra wie dli wo ścią”; „bo przez moc da ną dia błu,1031

Bóg swo ich czy ni spra wie dli wy mi.” – O tym ta kże Grze gorz w Mo ra lia 1032

mó wi: „W prze stęp stwie jest wy nio słość na dę cia, a nie ład mo cy. Bóg da je
moc, wy nio słość zaś mo cy wy na la zła złość na sze go du cha. Usuń my więc,
co jest z na sze go po nie waż nie jest po tę pia na spra wie dli wa moc, lecz zła
czyn ność.” – Ty mi po wa ga mi i wie lo ma in ny mi jaw nie wy ka zu je się, że nikt
nie ma mo cy do bra 1033 i zła jak tyl ko od spra wie dli we go Bo ga, cho ciaż spra -
wie dli wość jest ci za kry ta.
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1022 Rz 13,1. 
1023 J 19,11.
1024 Pra wi dło wo: Enar ra tio in Psal mum 32, mo wa 2, n. 12 (PL 36,291; CCL 38,263);

zobacz jed nak Enar ra tio in Psal mum 85, n. 9 (PL 37,1088; CCL 39,1183n).
1025 Hi 2,5.
1026 Au gu styn, De na tu ra bo ni, roz dział 32 (PL 42,561; CSEL 25,870).
1027 Prz 8,15-16, we dług Sep tu agin ty.
1028 Hi 34,30, we dług Sep tu agin ty.
1029 Oz 13,11.
1030 Księ ga XI, roz dział 3, n. 5 (PL 34,431; CSEL 28-I,337);  zo bacz ta kże sło wa Au gu styna,

jak wy żej, Dys tynk cja 21, roz dział 4, n. 1.
1031 Au gu styn, De na tu ra bo ni, roz dział 32 (PL 42,561; CSEL 25,871).
1032 Księ ga 26, roz dział 26, n. 48 (PL 76,378 A).
1033 Nie któ re rę ko pi sy te ostat nie sło wa przy pi su ją Au gu sty no wi. Zo bacz: Enar ra tio in

Psal mum 61,12-13, n. 21 (PL 36,744; CCL 39,789); oraz Glos sa Mi strza na Rz 13,2 (PL
191,1504 C).



Roz dział 2 (269).

1. Czy cza sem trze ba oprzeć się mo cy. Tu ro dzi się py ta nie, któ re go
nie na le ży po mi nąć mil cze niem. Po wie dzia ne bo wiem zo sta ło wy żej, iż moc
grze sze nia i szko dze nia czło wiek, al bo dia beł, ma tyl ko od Bo ga. Apo stoł
zaś mó wi,1034 że kto się sprze ci wia zwierzch no ści, sprze ci wia się po sta no -
wie niu Bo że mu. Sko ro więc dia beł ma z Bo że go zrzą dze nia moc zła, nie
na le ży sprze ci wiać się je go mo cy.

2.l Że nie kie dy trze ba się sprze ci wić mo cy. Lecz na le ży wie dzieć, 
że Apo stoł mó wi tam o wła dzy świec kiej, mia no wi cie kró lu i wład cy i te go
ro dza ju: im nie na le ży prze ciw sta wiać się w tym co Bóg na ka zu je im wy ko -
ny wać, mia no wi cie w da ni na ch1035 i te go ro dza ju. – Je śli by zaś ja kiś władca,
al bo dia beł, na ka zał coś, al bo ra dził prze ciw ko Bo gu, wte dy trze ba się opie -
rać. Stąd Au gu styn, okre śla jąc kie dy na le ży opie rać się wła dzy, w księ dze
De na tu ra bo ni po wia da:1036„Je że li wła dza na ka zu je to, cze go nie po wi nie -
neś czy nić, tu za iste wzgardź wła dzą, lę ka jąc się wła dzy wyż - [580] szej.
Zwróć uwa gę na stop nie ludz kich spraw. Je że li coś ka że nad zor ca, czy na -
le ży czy nić, je że li na ka zu je wbrew pro kon su lo wi? Zno wu, je że li coś sam
pro kon sul na ka zu je, a co in ne go ka że Ce sarz, czy wąt pi się, że wzgar dziw -
szy tam tym, trze ba słu żyć te mu? Je że li więc coś in ne go na ka zu je Ce sarz,
coś in ne go Bóg, wzgar dziw szy nim, trze ba słu chać Bo ga.” Mo cy więc diabła
lub czło wie ka wte dy prze ciw sta wia my się, gdy coś prze ciw Bo gu ra dzi ła;
nie opie ra my się w tym za rzą dze niu Bo że mu, lecz je ste śmy po słusz ni: tak
bo wiem Bóg przy ka zał, by śmy w złu nie słu cha li żad nej wła dzy.

KOŃC ZY SIĘ KSIĘ GA DRU GA.
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1034 Rz 13,2.
l Po wa ga Au gu sty na wzię ta jest z tej sa mej Glos sa na Rz 13,2 (PL 192,1505 B); przez

nie uwa gę zaś Mistrz po wy ższą ru bry kę De na tu ra bo ni (1504 D, lecz ra czej do słów „Nie -
spra wie dli we bo wiem nie jest...”) do tych słów prze no si. W nie któ rych rę ko pi sach Sen ten -
cji ru bry ka słusz nie jest po pra wio na na De ver bis Do mi ni, mia no wi cie ka za nie 6 (obec nie
ka za nie 62).

1035 Zo bacz Rz 13,6-7; Mt 23,2.
1036 Ra czej w Ser mo 62. roz dział 8, n. 13 (PL 38,420n).





[581] SKO RO WI DZE*

I. BI BLIO TE KI I RĘ KO PI SY
II. PO WA GI PRZY TOC ZO NE PRZEZ MI STR ZA

III. PI SAR ZE I DZIE ŁA
IV. TEO LO GIA
V. SPIS TRE ŚCI

* Liczby stron odnoszą się do wydania łacińskiego. W przekładzie ujęte są tłustym drukiem
w na wia sach pro stych.



I. [583] BI BLIO TE KI I RĘ KO PI SY

Bam berga, Bi blio te ka Pań stwo wa, rkp Patr. 128 (= b): 61, 62, 91, 93, 101,
107, 120n, 147, 167, 177, 224, 227, 234, 269.

Er lan gen, Bi blio te ka Uni wer sy tec ka, rkp 260,225.

Ne apol, Bi blio te ka Na ro do wa, rkp VII. C. 14 (= n): 61, 62, 91, 93, 101,
107, 120n, 147, 167, 177, 219, 220n, 224, 227, 234, 269, 529.

Pa ryż, Bi blio te ka Ma za ri nich, rkp lat. 758: 478. – Bi blio te ka Na ro do wa,
rkp lat. 3017, 3018, 3021: 177. – Rkp lat. 3022 (= O): 121. – Rkp lat. 3024:
177. – Rkp lat. 3025: 102, 121, 177. – Rkp lat. 3026, 3027 A: 177. – Rkp
lat. 11565, 11566, 11567: 48. – Rkp lat. 14423 (= p): 61. 62, 91, 101,
107,120n, 147, 167,177, 220n, 224, 227, 234, 269, 529. – Bi blio te ka Świę -
tej Ge no we fy, rkp. Lat. 1423: 110.

Pra ga, Bi blio te ka Uni wer sy tec ka, rkp XXIII. E. 63: 572.

To di, Bi blio te ka Ko mu nal na, rkp 71: 225. – Rkp 121: 152.

Tu lu za, Bi blio te ka Miej ska, rkp 159: 225.

Troy es, Bi blio te ka Miej ska, rkp 304: 121, 177. – Rkp 964: 219.

Wa ty kan, rkp Vat. Lat. 53 (= v): 329, 330, 331, 337, 340, 343, 344, 345,
349, 351, 366, 373, 384-393,  395, 396, 397, 399-406, 408-414, 417, 418,
419, 422-428, 434, 435, 438, 439, 443, 447, 494. – Rkp Vat. lat. 144 (= x):
56; 63, 70, 76, 102, 126, 130n, 132, 133, 134n, 138, 145, 159, 206n, 220,
229, 252, 266, 278, 288, 317, 419, 470, 471, 472, 507, 513, 539, 547, 572,
574, 577, 578. – Rkp Vat. lat. 145-146: 102. – Rkp Vat. lat. 688 (= V): 390.
– Rkp Vat. lat. 691 (= W): 177. – Rkp Vat. lat. 695 (= z): 56, 63, 70, 76,
126,130n, 132, 133, 134n, 138, 145, 159, 206n, 220, 229, 252, 266, 278,
288, 306, 317, 333, 419, 470, 471, 472, 507, 513, 539, 547, 572, 574, 577,
578. – Rkp Urbin. Lat. 18: 102.



II. [584] PO WA GI PRZY TO CZO NE PRZEZ MI STRZA

AM BRO ZJA STER

Ha ec non no mi nat ope ra sed fruc tus... 60.
Ho mo su biec tus pec ca to... 555.
Ma ni fe stum... omnes in Adam... 501.
Non ha bi tat pec ca tum in ani mo... 507.
Omne ve rum a qu ocu mque di ci tur... 320n.
Omnia qu idem po test Deus... 294.
Omnis... ra tio sa pien tiae... in eo... 257.
Per hoc in tel li gi tur Pa trem es se... 163.
Qu omo do ha bi tat pec ca tum in car ne... 507.
Ut Deus, qui na tu ra in vi si bi lis est... 69

AM BRO ŻY

Aliud ho rum si gni fi cat aeter ni ta tem... 66.
Cum du dum au die rint qu idam... 212.
Cum omnis cre atu ra... cir cum scrip ta... 264.
Cum unum di ci mus Deum, uni tas... 187n.
Deus et Do mi nus no men est na tu rae... 64.
Ego Fi lium na tum es se con fi te or... 104.
Est in Pa tre et Fi lio... una di vi ni tas... 186.
In no mi ne ait, non in no mi ni bus... 67.
Li cet mul ti di can tur spi ri tus... 128.
Non est di ver sa... aequ ali tas... 186.
Non est ip se Pa ter qui Fi lius... 189.
Omne qu od na tum est, prin ci pium... 103.
Omnis mu ta bi lis est cre atu ra... 128.
Pa ter et Fi lius di vi ni ta te unum sunt... 186.
Qu an do Adam so lus erat... 493.
Qu is est qui di cit: Mi sit me... 133.
Quo pu rius ni te at fi des... 178.
Qu od unius est sub stan tiae, se pa ra ri... 186.
Sed qu aeris a me qu omo do si Fi lius... 105.
Unum di xit ne fiat di scre tio po te sta tis... 67.



AU GU STYN

A sum me et aequ ali ter et im mu ta bi li ter... 318.
Ab sit ut ideo po ten tior sit Pa ter... 92.
Abs ti ne re a ci bo non est sub stan tia... 535.
Acu te sa ne qu idam re spon dit ha ere ti co... 89.
Ad iu sti tiam fa cien dam... li ber... 466n.
Ad Ver bum Dei per ti net... ubi que... 274.
Adam, per di ta ca ri ta te, ma lus... 493.
Adam, pra eter imi ta tio nis exem plum... 501.
Ad mo ne mur, si utcu mque vi de re... 74.
Aliae atque aliae vo lun ta tes... 549.
Aliae es sen tiae... ca piunt ac ci den tia... 97.
Ali qu an do bo na vo lun ta te ho mo vult... 325.
Ali ter sa pien tia mit ti tur... 136.
Alius est Pa ter in per so na... 192.
An ge li il lo fru en tes iam be ati sunt... 57.
Ani ma fac ta est si mi lis Deo... 408.
Ani mae si li be ro ad fa cien dum... 481.
Ani ma dver te pri mo qu are omnis cre atu ra... 98n.

Bo nae vo lun ta tis et co gi ta tio nis... 578.

Ca ri tas Dei hic dic ta est vir tus... 151.
Car na li bus co gi ta tio ni bus ple ni... 85.
Con fi te or Deum Pa trem... ge nu is se... 86.
Co ope ran do Deus in no bis per fi cit... 470.
Cre ator re la ti ve di ci tur... 220.
Cre atu ra rum na tu ra ca ele stium mo ri... 360.
Cre da mus Pa trem et Fi lium et Spi ri tum Sanc tum... 76n.
Cre da mus re rum cre ata rum... cau sam... 332.
Cre di mus unum Deum... 80.
Cum ani ma qu odam mo do im mor ta lis... 97.
Cum Apo sto lus Adam pra eva ri ca to rem... 442.
Cum co ro nat me ri ta no stra... 484.
[585] Cum de sem pi ter na re... di ca tur est... 96.
Cum de ce dant et suc ce dant tem po ra... 276.
Cum ex tem po re cu iu sque men te... 136.
Cum ho mi ne in Deo fru eris... 58.
Cum igi tur qu aeri tur qu id tres... 182, 183.
Cum in Deo sint omnia qu ae con di dit... 269.
Cum re sur re xis set Chri stus... 127.
Cum sa piens Deus di ci tur... 234n.
Cum ve ro au di mus omnia es se ex Deo... 216.
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Cur non ha ec tria si mul unam per so nam... 182.
Cu sto di tio nem le gis di cit Apo sto lus... 562.

Da emo nes aëria di cun tur (sunt) ani ma lia... 366.
De Chri sto scrip tum est qu od ac ce pe rit... 129n.
De Fi lio Dei... cum Pa tre sem per fu it... 91.
De de rat Deus ho mi ni bo nam vo lun ta tem... 451.
Dei Fi lius aequ alis Pa tri... 140.
Dei vo lun tas cau sa pri ma est... 309.
Deo hoc est es se qu od est for tem es se... 100.
Deus est qu aedam sub stan tia... 245.
Deus cum Ver bum ge nu it... 82.
Deus fu tu ro rum pra escius... pra edi xit... 278.
Deus nec per lo ca nec per tem po ra... 97.
Deus non ali cu bi est... 274.
Deus non est ma gnus ea ma gni tu di ne... 180.
Deus omni po tens non po test mo ri... 295.
Deus omni po tens... sem per idem, mo vet... 271.
Deus Pa ter, qui ve ris si me se in di ca re... 82.
Deus qu as dam vo lun ta tes su as... 326.
Deus so lus scru ta tur cor da... 551.
Deus ubi que est, cui... pro pi nqu amus... 269.
Di ci mus Deus so lum es se... Tri ni ta tem... 80.
Di ci mus ea re nos frui... 58.
Di ci tur Fi lius con si lium de con si lio... 82n.
Di ci tur re la ti ve Pa ter... prin ci pium... 216n.

Eis au fer tur excu sa tio... igno ran tia... 446.
Eo qu ip pe fi lius quo ver bum... 207.
Er ra ve runt ho mi nes ea qu ae de Chri sto... 140.
Est er go Dei Fi lius... aequ alis... 141.
Est ita que Deus... sub stan tia... 95.
Eun dem Spi ri tum Sanc tum da tum cum... 127.
Ex in ef fa bi li po ten tia Dei... 365.
Ex ip so ait prop ter Pa trem... 68.

Fi lius non hoc tan tum ha bet na scen do... 155.
Fi nis fi de lium Chri stus est... 548.
Fir mis si me te ne... con ci pi tur... 499.
For te ali qu is co gat ut di ca mus... 133.
For te vir tu tes qu as... ama mus... 59.
Fru imur co gni tis... uti mur eis... 57.

Gra tia per bap ti smum id agi tur... 512
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Ha ec est ima go in qua ho mi nes... 553.
Ha ec igi tur tria non sunt tres vi tae... 72.
Ha ec tri ni tas men tis... ima go... 75.
Hanc au tem se duc tio nem... Apo sto lus... 442.
His no mi ni bus re la ti ve osten dun tur... 156.
Hoc est Deo es se qu od sa pe re... 82.
Hoc est ibi es se qu od sa pe re... 81.
Hoc ge nu it Pa ter qu od est... 87.
Hoc so lum non po test Deus... 301.
Hu ma na ino pia, qu aerens qu id... tria... 185.

Id di ci ac ci pi mus cum di ci tur ver bum... 214.
Id er go in re bus con si de ran dum... 56.
Ideo Chri stus di ci tur vir tus et sa pien tia Dei... 83.
Ideo nu squ am scrip tum est qu od Deus... 139.
Il la ma la qu ae ab in i qu is fi de les pie... 318.
Il lius enim gra tiae per ci pien dae... 477.
Il lo fru eris quo ef fi cie ris be atus... 58.
Il lud no strum qu od in ac tio ne... 456.
Il lud pra eci pue te ne amus... no mi na... 178.
Il lud qu od in pa rvu lis di ci tur... 516.
Il lud unum pec ca tum, in lo co... 521.
In Chri sto lex iu sti tiae... 548.
In Dei sub stan tia non est ali qu id... 102.
In es sen tia ve ri ta tis, ... ve rum es se... 170.
In il la sum ma Tri ni ta te... in te rval la... 118.
In il la Tri ni ta te... aliud est ge nu is se... 197.
In omni mu ta bi li na tu ra non nul la mors... 97.
In omni bus aequ alis est Pa tri Fi lius... 113.
In Pa tre... uni tas, in Fi lio aequ ali tas... 228.
In Pa tris no mi ne ip se Pa ter... 209.
In promp tu est in tel li ge re de Spi ri tu Sanc to... 138.
In tem plo suo ha bi tat Deus... 266.
In Tri ni ta te tria sunt: unus... 113, 238n.
In fir mi tas pro na ad ru inam... 428.
In tel li ga mus Deum... bo num... 100.
In te rest plu ri mum qua cau sa... 558n.
Ip sum ar bi trium li be ran dum est... 473.
Ista im po eni ten tia vel cor... 575n.
Istas po enas pau ci vi dent... 537.
Iu sti tia ma gna vir tus ani mi... 480.

Li be ro ar bi trio ma le utens ho mo... 465.
Li cet hu ma na mens non sit eius na tu rae... 72.
Lo qu en di cau sa de in ef fa bi li bus... 182.
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[586] Ma gna Dei po ten tia est, non po sse men ti ri... 295.
Ma li tia nem pe ho mi num... 578.
Me lior est fi de lis igno ran tia... 292.
Me lior est ‘sem per na tus’... 107.
Mens ama re se ip sam non po test... 73.
Mens et no ti tia eius et amor... 75.
Mi tis si ma sa ne po ena eorum... 521.

Ne mo com pu tet bo na ope ra... 557.
Ne qu aqu am du bi ta re de be mus... 526.
Ne scio cur, si cut sa pien tia... 111.
Ni hil in Deo se cun dum ac ci dens di ci tur... 198.
Non alio ma gnus, alio Deus est... 160.
Non ali qu is di sci pu lo rum Chri sti... 129.
Non de be mus ideo evan ge li za re... 549.
Non dic tu ri su mus ca ri ta tem... 144.
Non eo ip so qu od de Pa tre na tus... 135.
Non er go Pa ter so lus nec so lus Fi lius... 176.
Non est aliud Deo es se, aliud per so nam... 181.
Non est aliud Fi lius qu am il lud... 86.
Non est fru en dum ni si Tri ni ta te... 59.
Non est hoc di ce re in ge ni tum... 209.
Non est pu tan dum... ho mo... ela tio... 439.
Non fit ali qu id ni si Omni po tens... 311.
Non fru stra in hac Tri ni ta te... Ver bum... 119.
Non fru stra pu tan dum est... dia bo lum... 344.
Non fru stra pu ta ri po test... dia bo lum... 344.
Non fu it cor rup tio cor po ris... 515.
Non ideo atr bi tran dum est mi no rem es se... 137.
Non ideo ca rent li be ro ar bi trio... 360.
Non ideo mi no rem Spi ri tum Sanc tum... 129.
Non ista ex ali quo tem po re co gno vit... 276.
Non la tu it an ge los my ste rium... 382.
Non pi ge bit me... qu aere re... 62.
Non po test di ci Tri ni tas pa ter... 200.
Non prop ter hoc na tu ram sum mi bo ni... 102.
Non qu asi spe cio sa ma gni tu di ne... 273.
Non qu oniam Deus Tri ni tas est... 171.
Non sunt er go au dien di... 411.
Non tres de os, sed unum Deum... 79.
Non vult Deus ut pec cet ho mo... 322.
No strum est cre de re et vel le... 490.
Nul la cre atu ra est an te sa ecu la... 338.
Nul la res est qu ae se ip sam gi gnat... 77.

555Powagi



Nul lo sa pien te ho mi ne auc to re fit... 319.
Nul lus ho rum alium aut pra ece dit... 159.
Num mus, cum di ci tur pre tium, re la ti ve... 221.

Omne ve rum a ve ri ta te ve rum est... 320.
Omnes ca tho li ci trac ta to res... 62.
Omnia fe cit Deus val de bo na... 346.
Omnia pra ecep ta di vi na... 548.
Omnia qu idem po test Deus... 294.
Omni po ten tis vo lun tas mul ta po test... 302.
Omnis do ctri na vel re rum est... 55.
Omnis na tu ra bo num est... 532.
Omnis per tur ba tio pas sio... 541.
Ope ra no stra... po ssunt... vi de re... 551.
Opor tet et Cre ato rem per ea qu ae fac ta... 70.

Pa ter Deus, de nul lo ge ni tus Deo... 85.
Pa ter est prin ci pium to tius di vi ni ta tis... 137, 215.
Pa ter et fi lius unius... sub stan tiae... 253.
Pa ter ip sa sa pien tia est... 83.
Pa ter prin ci pium est si ne prin ci pio... 216.
Pa ter so lus non est ab alio... 124.
Pa ter ut ha be ret Fi lium de se ip so... 80.
Pec ca ti reum te ne re qu emqu am... 489.
Pec ca tum ad mor tem est... 575.
Per do num qu od est Spi ri tus Sanc tus... 152n.
Per gra tiam bap ti sma tis... 513.
Per so na ad se di ci tur... 181, 190.
Pla cu it uni ver si ta tis cre ato ri... 437.
Po ssunt in tel li gi plu ra pec ca ta... 518.
Pra ede sti na tio ne Deus ea pra esci vit... 538. 
Pri mum se cun dum auc to ri ta tes Sa crae Scrip tu rae...  63.
Prin ceps vi tio rum dum vi cit... 493.
Pro bet se qu isque... pro fe ce rit ca ri tas... 148.
Prop ter uni ta tem na tu ra lem to tus Pa ter... 161.

Qu ae tria in men te na tu ra li ter... 74.
Qu amqu am per hoc qu od di cit ho die... 106.
Qu amvis di ver sum sit es se pa trem... 213.
Qu amvis ea qu ae ma la sunt... non... bo na... 315.
Qui pu tant eius es se po ten tiae Deum... 78.
Qui qu aerit qu are vo lu erit Deus mun dum... 308.
Qu ia bo nus est Deus, su mus... 59, 332.

Skorowidz556



Qu ia dum si bi in vi cem vir... 509n.
Qu idqu id ad se di ci tur... sub li mi tas... 179n.
Qu idqu id ad se di cun tur, non... 207.
Qu idqu id ca su fit... 531n.
Qu ocir ca ri den da est dia lec ti ca... 89.
Qu od cre di mus, no strum est... 490.
Qu od da tum est, et ad eum qui de dit... 157.
Qu od de cor po re mor tuo... 499.
Qu od de Pa tre na tum est, ... re fer tur... 158.
Qu od dic tum est, Fi lii ca ri ta tis... 85.
Qu od pro prie sin gu la in Tri ni ta te per so na... 180.
[587] Qu od pu ta tur dia bo lus... 346.
Qu od re la ti ve di ci tur, non in di cat sub stan tiam... 81.
Qu odam mo do cre atus... im mor ta lis... 424.
Qu omo do be atus in ter an ge los... 349.
Qu omo do pra epu tium per cir cum ci sio nem... 509.

Rec te ip se Deus Tri ni tas in tel li gi tur be atus... 79.
Res qu ibus fru en dum est nos be atos... 194.

Sa tis est chri stia no re rum cre ata rum... 80.
Scien tia Dei est ip sa sa pien tia... 280.
Sem per in no bis vo lun tas li be ra... 468.
Sem per pro ce dit Spi ri tus Sanc tus ab aeter ni ta te... 154.
Si ca ri tas qua Pa ter di li git Fi lium... 113.
Si de Pa tre et Fi lio pro ce dit Spi ri tus Sanc tus... 120n.
Si Dei Fi lius vir tus et sa pien tia Dei... 104.
Si di xis set tan tum ‘te fru ar’... 58.
Si es sen tia ge nus est, spe cies per so na... 165.
Si fru itur [no bis Deus], eget bo no... 59.
Si gi gnens ad id qu od gi gnit... 217.
Si hoc ad iu to rium vel an ge lo... 451.
Si il lud iu be at po te stas... 579n.
Si in do nis Dei ni hil ma ius ca ri ta te... 143.
Si in il la na tu ra... una... per so na... 64.
Si in ha ese ris atque per man se ris... 60.
Si prop ter se ho mo di li gen dus... 58.
Si sic es set una per so na... 77.
Si Spi ri tus Sanc tus fi lius di ce re tur... 122.
Sic Chri stum Dei Fi lium... cre de... 82.
Sic fac tus est ho mo rec tus... 451.
Sic ha be tur in na tu ra uniu scu iu sque...  102
Si cut ab eo qu od est es se... es sen tia... 100n.
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Si cut cor pus car nis ni hil... 131.
Si cut di cis ‘Spi ri tus Sanc tus ge nu it’... 88.
Si cut enim mor bis ac vul ne ri bus... 527.
Si cut Fi lio pra estat es sen tiam... 155n.
Si cut il li pri mi pa ren tes... 522.
Si cut in il lo co niu gio pri mo rum... 458.
Si cut na tum es se est Fi lio... 153.
Si cut no stra scien tia scien tiae Dei... 88.
Si ne Spi ri tu Sanc to con stat Chri stum... 147.
So lum Pa trem di ci mus, non qu ia... 175.
Spi ri tum Sanc tum nec ge ni tum nec in ge ni tum... 124.
Spi ri tus ma li qu aedam ve ra... 362.
Spi ri tus Sanc tus com mu ne est ali qu id Pa tris... 113.
Spi ri tus Sanc tus in tan tum do num Dei est... 153.
Spi ri tus Sanc tus in ef fa bi lis Pa tris Fi lii que com mu nio... 201n.
Spi ri tus Sanc tus nec Pa tris est so lius... 110.
Spi ri tus Sanc tus non de Pa tre pro ce dit... 126.
Spi ri tus Sanc tus pro ce dit de Pa tre non... na tus... 122.
Spi ri tus Sanc tus qui non Tri ni tas... 154, 201.
Spi ri tus Sanc tus ubi sit dic tus ca ri tas... 112.
Sub stan tia in tel li gi tur id qu od... 546.
Sub stan tiam Dei si ne... com mu ta tio ne... 98.
Sum mum ma lum nul lum mo dum ha bet... 530.
Su per na Ie ru sa lem, ma ter no stra...376.

Ta lem po tu it Deus ho mi nem fe cis se... 304.
Tan to ma io ri in iu sti tia... 521.
Tem po ra va ria ta sunt, non fi des... 293.
Te ne amus Pa trem et Fi lium et Spi ri tum Sanc tum... 63, 103.
Tres per so nas eius dem es sen tiae... 88, 192.
Tri ni tas est unus et so lus et ve rus... 61.
Tri ni tas ha ec unius... sub stan tiae... 87.
Tri ni tas nul lo mo do po test di ci fi lius... 202.

Una est Tri ni ta tis es sen tia li ter di vi ni tas... 215.
Un de est di lec tio ni si... a Spi ri tu Sanc to... 149.
Uten dum est hoc mun do... 56.
Uti est as su me re ali qu id... 57.
Utri que le gi mus: Ut si mus... 86.

Ver bum qu idem so lus Fi lius ac ci pi tur... 206.
Vi deo in fir mae co gi ta tio ni... 362.
Vi de runt sum mi phi lo so phi nul lum... 69.
Vo lun tas est per qu am fru imur... 60.
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BE DA

Cum ad nos An ge li ve niunt... 272.
Cum Spi ri tus gra tia da tur ho mi ni bus... 126.
De ce bat ut dies a lu ce... 391.
Hoc su per ius ca elum... 340.
In eo qu od di cit fa cia mus... 406.
Non sunt er go au dien di... 411.
No tan dum qu od men tem ho mi nis... 370.
Oc ci den te lu ce pau la tim... 392.
Spi ri tus im mun dus... ve ne num... 370.

FUL GEN CJUSZ [PSEU DO AU GU STYN]

Pra epa ra vit Deus ma lis ignem... 287.
Alius est Pa ter in per so na... 192.
Bo nae vo lun ta tis et co gi ta tio nis... 578.
Deus cum Ver bum ge nu it... 82.
Deus Pa ter, qui ve ris si me se in di ca re... 82.
[588] Fir mis si me te ne... con ci pi tur... 499.
In Dei sub stan tia non est ali qu id... 102.
In il la Tri ni ta te sanc ta aliud est... 197.
Nul lus ho rum alium aut pra ece dit... 159.
Pa ter Deus de nul lo ge ni tus... 85.
Si in il la na tu ra... una... per so na... 64.
Si sic es set una per so na... 77.
Sic Chri stum Dei Fi lium... cre de... 82.
Te ne amus Pa trem et Fi lium et Spi ri tum Sanc tum... 103.
Una est Tri ni ta tis es sen tia li ter di vi ni tas... 215.

GE NA DIUSZ

Ani mas ho mi num non es se ab in i tio... 421.
Da emo nes per in er giam... 369.

GRZE GORZ WIEL KI

Con tem nen ti qui non vult... 537.
Do mi nus Deus Ie sus, in eo qu od... 106.
In il la sum ma ci vi ta te... 372.
Li cet Deus com mu ni mo do... in sit... 264.
Mul ti vo lun ta tem Dei per a gunt... 323.
Omnes in pec ca tis na ti su mus... 499.
Pec ca tum qu od po eni ten tia... 539.
Qu an to in eo sub ti lior... 355.
Qu id est qu od ibi ne sciant... 383.
Su per na il la ci vi tas... 376.
Tu mo ris ela tio... 579.
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HIE RO NIM

Ab Aria no rum pra esu le hy po sta se on... 197.
Ce te ra cum sint li be ri ar bi trii... 361, 462.
Cre di mus in Spi ri tum Sanc tum, qui de Pa tre... 119.
De Fi lio Dei... scrip tum est... 91.
Deus so lus qui exor dium non ha bet.... 95.
In Sa cra Scrip tu ra ‘qu is’ sa epis si me... 105.
Ma gna di gni tas ani ma rum... 380.
Non est pror sus in Tri ni ta te gra dus... 196.
Omne qu od est, aut in ge ni tum est... 125.
Sex mil lia nec dum no stri tem po ris... 338.
So lus Deus est in qu em pec ca tum... 359, 462.
Spi ri tus Sanc tus nec Pa ter est nec Fi lius... 112.
Spi ri tus Sanc tus Pa ter non est... 124.
Tria ge ne ra lia de lic ta... 569.

HI LA RY

Ab so lu tius vo lu it in tel li gi... 64.
Af fert ple ri sque ob scu ri ta tem... 161.
Aliud est si ne auc to re sem per... 109.
Com pa ra tio ter re no rum ad Deum nul la... 249.
Con se rva hanc, oro, fi dei me ae... 120.
Cum di cit Chri stus: Si cut Pa ter... 108.
Do mi nus di cit: Qui me vi det... 185.
Do nat Pa ter Fi lio tan tum es se... 109.
Ean dem na tu ram ha bet ge ni tus... 84.
Eos qui di cunt... es se Fi lium... 91.
Es se non est ac ci dens Deo... 96.
Est unus ab uno, sci li cet... 211.
Fa te amur er go qu od Pa ter... 162.
Ho mo aut ali qu id ei si mi le... 249.
In tel li gen tia dic to rum... 84, 192, 540, 547.
In Deo to tum qu od est vi vit... 108n.
In Sanc to Spi ri tu tuo... mis so... 120.
Ip so quo Pa ter di ci tur... auc tor... 218.
Ima go eius ad qu em... spe cies... 227.
Mi nus for te expres se vi de tur... 231.
Na ti vi tas Dei non po test... 83, 156.
Na ti vi tas pro prie tas est... 241.
Na tu ra fi lius est, qu ia... 88.
Na tu rae cui con tra di cis... uni tas... 236n, 297.
Ne mo am bi git qu in qu ae in re bus... 109n.
Ni hil ni si na tum ha bet Fi lius... 83.
Non ex com po si tis Deus... vi ta... 101.

Skorowidz560



Non hu ma no mo do ex com po si tis Deus... 101.
Non per de sec tio nem... ex Deo Deus... 156.
Nos uni ge ni tum Deum in for ma Dei... 84.
Nu mqu id uni ge ni to Dei con tu me lia... 84.
Opti mus lec tor est qui dic to rum... 239.
Qui di xit: Fa cia mus ho mi nem... 64.
Si igi tur do nan tes auc to ri ta te... 141.
Si qu is in na sci bi lem... Fi lium... 228.
Si sem per Pa tri pro prium est... 199.
Uni ge ni tus Deus cum na tus sit... 87.
Utriu sque na tu ra non dif fert... 241.
Ve ro Pa tri so lus... ve re Fi lius... 200.
Vi vens Deus... po te stas est... 108.

JAN ZŁO TO USTY

Non, ut ha ere ti cus in a ni tur... 394n.
Omni po tens di ci tur qu ia po sse... 296.
Si cut mul ta de Deo in tel li gi mus... 267.

[589] JAN DA MA SCEŃ SKI

Cha rac te ri sti ca idio ma ta... 243.
Com mu nia et uni ver sa lia... 167n.
Con fi te mur de ita tis na tu ram... 161.
Dif fe ren tiam hy po sta se on... 205n.
Es se qu idem in tem po ra li ter... 205.
In de ita te unam na tu ram... 196.
Non dif fe runt ab in vi cem... 205.
Sub stan tia si gni fi cat com mu nem... 168.

ORY GE NES

Omnia qu ae Dei sunt... 101 (przy pis).
Pu to sa ne qu ia sanc ti... 358.
Sa lva tor no ster est sa pien tia... 107.
Ser pens ho stis con tra rius ve ri ta ti. 347.
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III. [590] PI SA RZE I DZIE ŁA

ABE LARD, zo bacz Piotr Abe lard.
ADE MAR ze Świę te go Ru fa w Wa len cji: 244n.
AL BERT WIEL KI, i po czą tek Dys tynk cji 15 Księ gi Dru giej: 398.
AL CHER z Cla irvaux(?): De di li gen do Deo (PL 40,847nn): 334.
ALEK SAN DER III, zo bacz Ro land Ban di nel li.
ALEK SAN DER z Ha les, i po czą tek Dys tynk cji 18 Księ gi Pierw szej: 152; po -
czą tek Dys tynk cji 27 Księ gi Dru giej: 480. – Glos sa in Sent. I (Qu arac chi
1951), dys tynk cja 32, roz dział 1, n. 5: 241.
ALI PIUSZ, Epi sto la (Aug.) 186 ad Pau li num (PL 33; CSEL 57), roz dział 3:
472; roz dział 10: 471; zo bacz też Au gu styn, Epi sto la 170.
AL KU IN: In ter ro gat. et resp. in Ge ne sim (PL 100,516nn): 388.
AM BROZ JA STER, In Epist. S. Pau li (PL 17[1845]45nn; CSEL 81-I, 81-II),
Rz 1,19: 69; 5,12: 501n; 6,13: 500; 7,15: 555; 7,18: 507, 555; 7,22: 507. – 
1 Kor 12,3: 320; - 2 Kor 1,23: 474; 5,19: 163; - Ga 5,22: 60; - Kol 2,3: 257.
– Qu aestio nes Vet. et N. Test. (PL 35,2213nn; CSEL 50), za gad nie nie 97:
294; zag. 106: 294; zag. 122: 186.
AM BRO ŻY, De fi de (PL 16[1845]527nn; CSEL 78,1nn). Księ ga I, roz dział
1: 64, 67; roz dział 2: 186, 187, 189; roz dział 8: 104; roz dział 9: 104; roz -
dział 10: 104n; roz dział 11: 66, 103, 104. - Księ ga II pro log: 178; roz dział
1: 186; roz dział 3: 186; roz dział 6: 462; roz dział 8: 186. – Księ ga V, roz -
dział 3: 186; roz dział 16: 258. – De in car na tio nis dom. Sa cra men to (PL
16[1845]817nn; CSEL 79,223nn), roz dział 8: 212. – De of fi ciis (PL
18[1845]23nn), Księ ga I, roz dział 30: 557. – De pa ra di so (PL 14[1845]
275nn; CSEL 32,265nn), roz dział 8: 529. – De Spi ri tu Sanc to (PL 16[1845]
703nn; CSEL 79,1nn), Księ ga I, roz dział 3: 576; roz dzia ły 4-5: 128; roz -
dział 7: 128, 264; roz dzia ły 10-11: 273. – Księ ga III, roz dział 1: 133; roz -
dział 2: 133; roz dział 11: 261; roz dział 13: 187. – Księ ga IV, zo bacz: De
in car na tio nis dom. sacr. – De Tri ni ta te, zo bacz: De fi de. – Epi sto la 49 ad
Sa bi num (PL 16[1845]876nn; CSEL 82,1nn), n. 2: 493. – He xaëme ron 
(PL 14[1845]123nn; CSEL 32,3nn), Księ ga I roz dzia ły 1-2: 329; roz dział
9: 390. – In Psal mum 118 (PL 15[1845]1197nn; CSEL 62,1nn), ka za nie 
4: 493.



Am 3,6: 546.

AN ZELM Kan tu aryj ski, zda nie o grze chu: 531. – De con cep tu vir gi na li (PL
158,431nn), roz dział 9: 445. – De li ber ta te ar bi trii (ta mże, s. 489nn), roz -
dział 1: 467.
AN ZELM z La on, Glos sa or di na ria in Epi sto las S. Pau li (Bi blia sa cra cum
glos sis, We ne cja 1588; rę ko pi sy, Flo ren cja, Bibl. Lau ren ti na, Plut. 5. dext.
11, Plut 23,5), Rz 7,15: 555; 1 Tm 2,14: 443. – Li ber pan cri sis (wyd.: O. Lot -
tin, Psy cho lo gie et mo ra le V,32nn) n. 41: 422. [591] – Sen ten tiae (wyd. 
O. Lot tin, ta mże), n. 109: 466; n. 169: 408, 450n; n. 286: 254. Je go szko ła:
359, 453, 501, 503 (wszy scy w Ada mie), 508 (po do bień stwo do na czy nia),
521. 531 (o grze chu). – Sen ten tiae (wyd. O. Lot tin, ta mże), n. 172: 452; 
n. 246: 515; n. 291: 309; n. 318: 427; n. 322: 467; n. 328: 515; n. 330: 522;
n. 450: 436; nn. 452n: 455; n. 465: 515; n. 521: 467; n. 523: 515. – Sen ten -
tiae di vi nae pa gi nae: 467.
Ap 3,11: 284; 4,8: 401; 12,3-4: 355; 12,9: 378; 19,12: 177; 20,2: 378; 20,3,7:
358; 22,11: 537.
APU LE JUSZ, De deo So cra tis (wyd.: P. Tho mas, Lipsk 1908, 367).
ARY STO TE LES, (wyd. I. Bek ker, Ber lin 1831-1870; We ne cja 1550-1553),
De ge ne ra tio ne et cor rup tio ne II, roz dział 9, ty tu ły. 51-52: 331.
ATA NA ZY, Ora tio III con tra Aria nos (PG 26,11 n), nn. 60-67: 90. – Zo bacz
też Sym bo lum Atha na sia num.
AU GU STYN, Ad Va le rium, zo bacz: De nup tiis et con cu pi scen tia. – Col la -
tio cum Ma xi mi no (PL 42,709nn), n. 14: 87. – Con fes sio nes (PL 32,659nn;
CSEL 33), Księ ga I roz dział 12: 558 – Księ ga VII roz dział  4: 160, 302 –
Księ ga 12 roz dział 3: 386; roz dział 12: 338; roz dział 13: 337; roz dział 15:
336. – Con tra Aca de mi cos (PL 32,905nn; CSEL 63,3nn), Księ ga I, roz dział
7: 366. – Con tra Adi man tum (PL 42,129nn; CSEL 25,115 nn), roz dział 26:
490; roz dział 27: 490. – Con tra ad ver sa rium Le gis et Pro phe ta rum (PL
42,603nn), Księ ga I, roz dział 14: 410n; roz dział 23: 330; roz dział 24: 539.
– Con tra Fau stum (PL 42,207nn), Księ ga 22, roz dział 10: 389; roz dział
27: 529. – Con tra Gau den tium (PL 43,707nn; CSEL 53,201nn), Księ ga I
roz dział 30: 299. – Con tra Iu lia num (PL 44,641nn). Księ ga II roz dział 3:
513 – Księ ga IV roz dział 3: 562; roz dział 9: 507 – Księ ga V roz dział 3: 539.
– Con tra Iu lia num opus im per fec tum (PL 45,1049nn), Księ ga I roz dział
47: 537; roz dział 141: 288, 470 – Księ ga IV roz dział 104: 503 – Księ ga VI
roz dział 14: 507. – Con tra Ma xi mi num (PL 42,743nn), Księ ga I roz dział
8: 140 – Księ ga II roz dział 7: 173, 304; roz dział 10: 163, 164; roz dzia ły
11-13: 176; roz dział 12: 92, 97, 172, 173, 176, 360; roz dzia ły 12-18: 172;
roz dział 13: 176, 177; roz dział 14: 85, 86-88, 105, 114, 123, 172, 174, 253;
roz dział 15: 88, 173, 174; roz dział 17: 216; roz dział 18: 87, 173, 174; roz -
dział 19: 173; roz dział 20: 229n; roz dział 21: 266. – Błęd nie przy to czo -
no: 140. – De ago ne chri stia no (PL 40,289nn; CSEL 41,101nn), roz dział
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18: 268,269. – De bap ti smo pa rvu lo rum, zo bacz: De pec ca to rum me ri tis.
– De bla sph emia, zo bacz Ka za nie 71. – De ci vi ta te Dei (PL 41; CSEL 40;
CCL 47-48), Księ ga VIII, roz dział 6: 69n; roz dział 11: 95; roz dział 15: 366;
roz dzia ły 15-16: 367 – Księ ga XI roz dział 6: 339; roz dział 10: 102; roz -
dział 11: 354; roz dział 13: 347, 350; roz dzia ły 13-15: 346; roz dział 23:
291; roz dział 33: 337, 355 – Księ ga XII roz dzia ły 1-2: 543; roz dział 2: 95
– Księ ga XIV roz dział 3: 515; roz dział 11: 443; roz dział 12: 521; roz dział
21: 427 – Księ ga XVIII roz dział 32: 67 – Księ ga XIX roz dział 25: 562 – Księ -
ga XXI roz dział 10: 366, 368 – Księ ga XXII roz dział 1: 334, 354, 376; roz -
dział 14: 505; roz dział 19: 505; roz dział 30: 462, 463. – De con ti nen tia
(PL 40,349nn; CSEL 41,141nn), roz dział 3: 500; roz dział 8: 507. – De cor -
rep tio ne et gra tia (PL 44,915nn), roz dział 1: 467; roz dział 9: 318; roz dział
10: 350; roz dział 12: 464; roz dział 13: 284,484. – De di ver sis qu aestio ni -
bus ad Sim pli cia num (PL 40,101nn), Księ ga I za gad nie nie 2: 287, 288,
289, 292. – De di ver sis qu aestio ni bus 83 (PL 40,11nn), za gad nie nie 1: 320;
za gad nie nie 3: 319, 532, 545; za gad nie nie 4: 319; za gad nie nie 6: 530; za -
gad nie nie 20: 274, 535; za gad nie nie 21: 320, 544, 547; za gad nie nie 23:
234, 536; za gad nie nie 24: 531n, 544; za gad nie nie 28: 308; za gad nie nie
37: 107; za gad nie nie 46: 418; za gad nie nie 47: 366; za gad nie nie 50: 304;
za gad nie nie 68: 290, 291; za gad nie nie 77: 541. – De do ctri na chri stia na
(PL 34,15nn; CSEL 80,1nn; CCL 32,1nn), Księ ga I roz dział 2: 55; roz dział
3: 56, 194; roz dział 4: 56; roz dział 5: 56, 194, 228; roz dział 10: 269; roz -
dział 22: 56, 58; roz dział 30: 57; roz dzia ły 30-32: 59; roz dział 31: 58; roz -
dział 32: 332, 532; roz dział 33: 58; roz dział 35: 61 – Księ ga III roz dział
10: 151,486. – De do no per se ve ran tiae (PL 45,993nn), roz dział 11: 481;
roz dział 14: 287; roz dział 17: 287. – De du abus ani ma bus (PL 42,93nn;
CSEL 25-I,51nn), roz dział 10: 471, 565; roz dział 11: 529; roz dział 12: 481,
489; błęd nie przy to czo no: 490. – [592] De fi de et sym bo lo (PL 40,181nn;
CSEL 41,3nn), roz dział 3: 82; roz dział 4: 87, 95; roz dział 9: 102. – De Ge -
ne si ad lit te ram (PL 34,245nn; CSEL 28-I,3nn), 329 przy pis – Księ ga I roz -
dział 1: 341, 344, 387; roz dział 2: 393; roz dział 3: 337, 345; roz dzia ły 3-5:
389; roz dzia ły 4-5: 390; roz dział 5: 386; roz dział 9: 336; roz dział 10: 393;
roz dział 11: 392; roz dział 12: 398; roz dzia ły 14-15: 403; roz dział 15: 385;
roz dział 17: 337, 384, 389 – Księ ga II roz dział 1: 396, 397; roz dzia ły 3-4:
396; roz dział 4: 388; roz dział 5: 396; roz dział 9: 397; roz dział 10: 397;
roz dział 13: 399; roz dział 14: 400; roz dział 17: 362 – Księ ga III roz dział
10: 355, 366; roz dział 14: 401; roz dział 15: 401; roz dział 20: 408 – Księ -
ga IV roz dział 1: 384, 401; roz dział 3: 374; roz dział 12: 401; roz dzia ły 
33-34: 403; roz dzia ły 33-35: 385 – Księ ga V roz dzia ły 1-4: 402n; roz dział
14: 258; roz dział 15: 257; roz dział 19: 338, 382 – Księ ga VI roz dział 10:
419; roz dział 13: 412; roz dział 15: 413; roz dział 17: 413; roz dział 18: 419;
roz dział 19: 423; roz dzia ły 23-24: 423; roz dział 25: 424; roz dzia ły 25-26:
423 – Księ ga VII: 420; roz dział 1-3: 410n; roz dział 24: 411n; roz dział 27:
412; roz dział 28: 385, 403 – Księ ga VIII roz dział 1: 413; roz dział 5: 426;
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roz dział 6: 415; roz dział 13: 415n; roz dział 14: 414n; roz dział 16: 438;
roz dział 17: 438; roz dział 20: 97; roz dział 21: 270; roz dział 26: 271 – Księ -
ga IX roz dział 3: 428, 429; roz dział 4: 428; roz dział 6: 429; roz dział 7:
428; roz dzia ły 8-9: 427; roz dział 10: 423, 428; roz dział 15: 418; roz dział
17: 419; roz dzia ły 17-18: 420 – Księ ga X: 420; roz dzia ły 11-26: 505 – Księ -
ga XI roz dział 2: 434; roz dział 3: 434n, 579; roz dział 4: 447; roz dział 5:
439; roz dział 6: 447, 448; roz dział 7: 304,448; roz dział 9, 447, 448; roz -
dział 10: 448; roz dział 14: 351, 541, 571; roz dział 15: 571n; roz dział 16:
344, 347; roz dział 17: 349; roz dzia ły 17-19: 450; roz dział 18: 348; roz -
dział 19: 349n; roz dzia ły 19-20: 344; roz dzia ły 21-22: 346; roz dział 23:
346, 354; roz dział 26: 355; roz dział 27: 440; roz dzia ły 27 -29: 435; roz -
dzia ły 27-30: 343n; roz dział 30: 439; roz dział 31: 443; roz dział 34: 440;
roz dział 35: 444; roz dział 40: 494; roz dział 42: 442, 443, 493. – Błęd nie
przy to czo no: 390, 411. – De Ge ne si con tra Ma ni cha eos (PL 34,173nn),
Księ ga I roz dział 2: 308; roz dział 4: 386; roz dział 5: 384, 386; roz dział 7:
385n – Księ ga II roz dział 11: 455; roz dział 14: 459; roz dział 22: 494; roz -
dział 23: 495. – De Ge ne si li ber im per fec tus (PL 34,219nn; CSEL 28-
I,459nn), roz dzia ły 3-4: 403; roz dział 5: 389. – De gra tia et li be ro ar bi trio
(PL 44,881nn), roz dział 3: 446; roz dział 5: 485; roz dział 15: 468; roz dział
17: 470. – De ha ere si bus (PL 42,21nn; CCL 46,286 nn), n. 36: 230; n. 41:
230; n. 49: 230; n. 88: 488. – De li be ro ar bi trio [PL 32,1221nn; CSEL 74),
Księ ga I roz dział 12: 566 – Księ ga II roz dział 9: 479; roz dział 19: 61; roz -
dział 20: 481 – Księ ga III, roz dział 7: 543; roz dział 17: 566; roz dział 18:
489, 537n, 540, 542. – De men da cio (PL 40,487nn; CSEL 41,413nn), roz -
dział 7: 558n; roz dział 8: 560. – De mo ri bus Ec c le siae et Ma ni cha eorum
(PL 32,1309nn), Księ ga I roz dział 11: 151, 152 – Księ ga II roz dział 6: 543.
– De na tu ra bo ni (PL 42,551nn; CSEL 25-II,855nn), roz dział 27: 203; roz -
dział 28: 216, 262; roz dział 29: 269; roz dział 32: 578, 579; błęd nie przy -
to czo no: 535, 579. – De na tu ra et gra tia (PL 44,247nn; CSEL 60,233nn),
roz dział 4: 499; roz dział 7: 303; roz dział 20: 535. – De nup tiis et con cu -
pi scen tia (PL 44,413nn; CSEL 42,209nn), Księ ga I roz dział 23: 511; roz -
dział 24: 506, 513; roz dział 25: 511, 513; roz dział 26: 513; roz dzia ły
30-31: 506 – Księ ga II roz dzia ły 27-28: 503; roz dział 28: 525. – De pec ca -
to rum me ri tis et re mis sio ne et de bap ti smo pa rvu lo rum (PL 44,109nn;
CSEL 60,3nn), Księ ga I roz dział 9: 445, 497, 501; roz dział 10: 501, 502,
503; roz dzia ły 37-38: 430; roz dział 39: 512 – Księ ga II roz dział 9: 509;
roz dzia ły 18-19: 475; roz dział 21: 495; roz dział 28: 500, 512; roz dział 34:
522 – Księ ga III roz dział 7: 503; roz dział 8: 509. – Błęd nie przy to czo ne:
475, 500. - De per fec tio ne iu sti tiae ho mi nis (PL 44,291nn; CSEL 42,3nn),
roz dział 2: 544; roz dział 19: 471. – De pra ede sti na tio ne sanc to rum 
(PL 44,959nn), roz dział 2: 475; roz dział 3: 289, 292; roz dział 5: 491; roz -
dział 10: 260, 283n, 538; roz dział 19: 290; błęd nie przy to czo no: 286. –
De qu an ti ta te ani mae (PL 32,1035nn), roz dział 2: 408. – De ser mo ne Do -
mi ni in mon te (PL 34,1229nn; CCL 35,1nn), Księ ga I roz dział 22: 575 –

565Pisarze i dzieła



Księ ga II roz dzia ły 16-17: 549. – De spi ri tu et lit te ra (PL 44,199nn; CSEL
60,155nn), roz dział 9: 477, 481; roz dział 14: 475; roz dział 32: 149. 558;
roz dział 33: 310; roz dział 35: 302; błęd nie przy to czo no: 296. – De sym -
bo lo ad ca te chu me nos (PL 40,627nn; CCL 46,185nn), roz dział 1: 295; zo -
bacz ta kże Ka za nie 214. – De Tri ni ta te (PL 42,819nn; CCL 50-50A), [593]
Księ ga I roz dział 1: 77, 78, 97, 98; roz dział 2: 61, 62, 63, 78, 251; roz dział
3: 62; roz dział 4: 62, 251; roz dział 6: 68, 79, 176, 262; roz dział 7: 140,
141 – Księ ga II roz dział 1: 140; roz dział 5: 132, 133, 134n, 138; roz dział
6: 139; roz dział 7: 367; roz dzia ły 7-18: 367 – Księ ga III pro log: 3, 4, 368;
roz dział 1: 308, 367; roz dział 2: 309; roz dział 3: 309; roz dział 4: 308, 309;
roz dział 7: 362; roz dział 8: 363n, 418; roz dział 9: 330, 364, 365, 418; roz -
dzia ły 10-11: 369 – Księ ga IV roz dział 6: 392; roz dział 19: 139; roz dział
20: 135, 136, 137, 153, 215; roz dział 21: 120, 137 – Księ ga V roz dział 1:
100; roz dział 2: 95, 97; roz dział 5: 198, 213; roz dział 6: 206, 209, 223;
roz dział 7: 81, 206, 210; roz dział 8: 79, 179, 209; roz dzia ły 8-16: 178; roz -
dział 9: 182; roz dział 10: 180; roz dział 11: 154, 180, 200, 201, 202, 203;
roz dział 12: 202; roz dział 13: 207, 216, 217, 220; roz dział 14: 122, 157,
158, 217; roz dział 15: 154, 155; roz dział 16: 154, 178, 203, 220, 221, 222,
338 – Księ ga VI roz dział 1: 103n; roz dział 2: 206, 207; roz dział 3: 230;
roz dział 4: 100, 113, 224; roz dział 5: 113, 224, 233, 238n; roz dział 6: 98n;
roz dział 7: 80, 171, 175, 177; roz dział 8: 163, 171; roz dział 9: 174, 175,
176, 177; roz dział 10: 70, 161, 171, 225n, 262, 276 – Księ ga VII roz dział
1: 81, 82, 83, 160, 207, 234; roz dział 2: 82, 156, 206, 214; roz dział 3: 83,
206, 232; roz dział 4: 100, 165, 182, 183, 184, 185; roz dział 5: 100; roz -
dział 6: 88, 156, 165, 166, 167, 181, 182, 185, 192, 251, 269, 407, 409 –
Księ ga VIII wstęp: 169, 170, 178; roz dział 7: 142; roz dział 8: 142, 143 –
Księ ga IX roz dział 1: 76; roz dział 3: 73, 75; roz dział 4: 74, 75; roz dział 5:
73, 75, 76; roz dział 12: 76 – Księ ga X roz dział 10: 57, 60; roz dział 11: 57,
72; roz dział 12: 73 – Księ ga XI roz dział 6: 547, 549, 552 – Księ ga XII roz -
dział 1: 54; roz dział 3: 456; roz dział 4: 454; roz dział 7: 454, 455; roz dział
8: 454; roz dział 12: 454, 458; roz dział 13: 460; roz dział 14: 454 – Księ ga
XIII roz dział 2: 487, roz dział 8: 59; roz dział 10: 305; roz dział 16: 318 –
Księ ga XIV roz dział 8: 72; roz dział 11: 73; roz dział 12: 75 – Księ ga XV roz -
dział 5: 233; roz dział 7: 73, 75, 233, 235, 236; roz dział 8: 553; roz dział
13: 88, 276, 280, 281; roz dział 14: 88, 280; roz dział 15: 295; roz dział 17:
102, 110-112, 119, 143, 144, 145, 149; roz dział 18: 145; roz dział 19: 85,
113, 131, 152, 153; roz dział 20: 74, 82, 89; roz dział 22: 74; roz dział 23:
74, 75, 409; roz dział 26: 114, 118, 121, 122, 124, 126n. 129n, 155, 156;
roz dział 27: 116, 120n, 122, 126, 232. – De ve ra re li gio ne (PL 34,121nn;
CSEL 77,3nn; CCL 32,187nn), roz dział 14: 564; roz dział 41: 544; roz dział
55: 70. – Enar ra tio in Psal mos (PL 36-37; CCL 38-40), Ps 2,7: 106; 7,10:
551; 9,16: 551; 16,4: 323; 16,14: 260; 31,2: 557; 32,5: 394; 32,8: 578; 34,14:
269; 45,1: 548; 49,11: 258; 50,7: 499; 56,1: 548; 57,9: 537; 61,12-13: 579;
67,23: 573; 67,32-33: 474; 68,3: 244, 250, 545; 68,5: 444; 70,19: 414, 416,
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444; 79,17: 569; 83,4: 563; 85,5: 578; 94,1: 269; 101,25: 160; 103,10: 408;
104,25: 541; 108,14: 523; 109,3: 216; 110.2: 321, 322; 118,20: 476;
118,121: 480; 122,1: 266; 138,2: 326; 147,15: 274; 147,17: 574; 148,7: 356;
błęd nie przy to czo no: 578. – En chi ri dion (PL 40,231nn; CCL 46,49nn), roz -
dział 2: 347; roz dział 9: 80, 331n; roz dzia ły 10-11: 318, 401n; roz dział
11: 317, 527; roz dział 12: 527; roz dział 13: 527, 528, 529, 532; roz dział
15: 528; roz dział 19: 528, 545; roz dzia ły 23-24: 526; roz dział 27: 317; roz -
dział 29: 334, 376, 437n; roz dział 30: 465, 466, 467; roz dział 32: 471,
473n; roz dział 44: 518, 520; roz dział 45: 518n; roz dział 46: 518, 519, 521;
roz dział 47: 518, 519; roz dział 48: 521; roz dział 93: 520; roz dział 95: 302,
313; roz dzia ły 95-96: 311; roz dział 96: 296, 315; roz dział 97: 312, 313;
roz dział 98: 313; roz dział 100: 322; roz dzia ły 100-101: 321n; roz dział
101: 325, 326, 328; roz dział 102: 324; roz dział 103: 313n; roz dział 105:
360, 451, 463; roz dzia ły 105-106: 492; roz dział 106: 473; roz dział 107:
451; roz dział 110: 574; roz dział 117: 473; roz dział 121: 548; błęd nie przy -
to czo no 302. – Epi sto lae (PL 33; CSEL 34, 44, 57, 58), epi sto la 9 ad Ne bri -
dium: 366; epi sto la 102 ad De ogra tias: 293; epi sto la 145 ad Ana sta sium:
475; epi sto la 157 ad Hi la rium: 502; epi sto la 166 ad Hie ro ny mum: 265,
420; epi sto la 169 ad Evo dium: 261; epi sto la 170 ad Ma xi mum: 80, 140;
epi sto la 186 ad Pau li num: 471 (zo bacz ALI PIUSZ); epi sto la 187 ad Dar -
da num: 264, 265, 267, 273, 510; epi sto la 190 ad Opta tum: 420; epi sto la
194 ad Si xtum: 287, 288, 446, 470, 477, 483, 484; błęd nie przy to czo na
episto la ad Bo ni fa cium Pa pam: 472. – In epi sto lam ad Ga la tas (PL
35,2105nn): 130, 562. – In epi sto lam ad Ro ma nos qu aedam pro po si tio -
nes (PL 35,2063nn): 289, 464, 490. - In Io an nem (PL 35,1379nn; CCL 36),
trak tat 1: [594] 258, 316, 418, 530, 543; trak tat 3: 484, 513; trak tat 17:
444; trak tat 26: 474; trak tat 33: 573; trak tat 36: 231; trak tat 40: 486; trak -
tat 41: 569; trak tat 42: 347; trak tat 45: 293; trak tat 49: 569; trak tat 53:
278; trak tat 74: 147, 152; trak tat 98: 116; trak tat 99: 96,120; trak tat 111:
265; trak tat 120: 417; błęd nie przy to czo no: 265. – In I Io an nis (PL
35,1977nn), trak tat 7: 142; trak tat 8: 142; trak tat 9: 148. – Qu aestio nes
Evan ge lio rum (PL 35,1321nn), Księ ga II za gad nie nie 33: 333n; za gad nie -
nie 39: 497. – Qu aestio nes in Hep ta teu chum (PL 34,547nn; CSEL 28-II,
3nn; CCL 33,379nn), Księ ga II za gad nie nie 25: 71; za gad nie nie 71: 568;
za gad nie nie 80: 510. Księ ga III za gad nie nie 20: 570. – Re trac ta tio nes (PL
32,583nn; CSEL 36). Księ ga I roz dział 3: 418; roz dział 4: 61, 62; roz dział
9: 473, 479, 481, 487, 489, 537n, 540, 566; roz dział 13: 515n, 544, 564;
roz dział 15: 471, 481, 489, 529, 565; roz dział 19: 575; roz dział 22: 490;
roz dział 23: 289, 292, 490; roz dział 26: 235, 291, 366, 547. – Ser mo nes
(PL 38-39; CCL 41; PLS 2,900nn), ka za nie 5: 338; ka za nie 26: 259; ka za -
nie 27: 292; ka za nie 30: 500; ka za nie 52: 408; ka za nie 62: 579; ka za nie
71: 574, 575; ka za nie 128: 128n; ka za nie 151: 501; ka za nie 152: 513; ka -
za nie 165: 291; ka za nie 197: 539; ka za nie 214: 295, 301; ka za nie 277:
366; ad Ca tech. de sym bo lo: 295. – So li lo qu ia (PL 32,869nn), Księ ga I,
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rozdział 1: 61, 62. – In ne uryw ki błęd nie przy to czo ne: 91 (HIE RO NIM).
530 (BE DA).
AU GU STYN (pseu do), zo bacz Ewo diusz Qu odvult deus. – De ec c le sia sticis
do gma ti bus, zo bacz GE NA DIUSZ. – De fi de ad Pe trum, zo bacz FUL GEN -
CJUSZ. – Dia lo gus qu aestio num 65 ad Oro sium (PL 40,733 nn): 89,124. –
Hy po gno sti con (PL 45,1611nn), Ksie ga I roz dział 5: 544 – Księ ga II roz -
dział 4: 499 – Księ ga III roz dział 4: 477 – Księ ga IV  roz dział 1: 544 – Księ -
ga VI roz dział 6: 260, 286. – Qu aestio nes Ve te ris et No vi Te sta men ti,
zo bacz AM BROZ JA STER, – Ser mo nes: (PL 39), ka za nie 233: 80.

BA ZY LI, He xaëme ron (PG 29,3 nn), ho mi lia 2: 390; ho mi lia 3: 388, 395.
BE DA, He xaëme ron a ra czej Li bri IV in Prin ci pium Ge ne sis (PL 91,9nn;
CCL 118A), Rdz 1,1: 329, 331, 385; Rdz 1,2: 340; Rdz 1,3: 390; Rdz 1,5:
391, 392; Rdz 1,5-8: 388; Rdz 1,6-8: 395; Rdz 1,7: 397; Rdz 1,9: 398; Rdz
1,14: 400; Rdz 1,26: 406, 408, 409; Rdz 1,29-30: 425; Rdz 2,2: 401. 403n;
Rdz 2,7: 410, 411, 412; Rdz 2,8: 414; Rdz 2,9: 414n; Rdz 2,18: 423; Rdz
3,1: 439. – Ho mi lia rum in Evan ge lia li bri II: (PL 94,9nn), Księ ga II ho mi -
lia 10 (16): 126. – In Ac tus Apo sto lo rum (PL 92,937nn), Dz 5,3: 370; Dz
28,3: 370. – In Lu cam (PL 92,301nn; CCL 120,5nn), roz dział 1: 272; In 1
Io an nis (PL 93,9nn), roz dział 3: 530.
BER NARD, prze ciw ko Gil ber to wi de la Porrée na kon sy sto rzu w Re ims:
251. – De con si de ra tio ne (PL 182,727nn; wy da nie Rzym skie 3,393nn), Księ -
ga V roz dział 4: 365; roz dział 8: 240. – De gra tia et li be ro ar bi trio (PL
182,1001nn; wy da nie Rzym skie 3,165nn), roz dzia ły 2-3: 466, 468; roz dział
4: 467; roz dział 6: 496; roz dział 14: 482. – Epi sto la ad Hu go nem seu trac -
ta tus de bap ti smo (PL 182,1031nn), roz dział 4: 560. – Ser mo nes de tem -
po re (PL 183,35nn; wy da nie Rzym skie 4,161nn), na Bo że Na ro dze nie
ka za nie 2: 412. – Ser mo nes in Can ti ca (PL 183,785nn; wy da nie Rzym skie
1-2), ka za nie 5: 365; ka za nie 80: 251.
BER NARD z Clu ny (de Mor las/Mo rval), In struc tio sa cer do tis (PL 184,771),
Księ ga 1 roz dział 1: 406, 465.
BER TO LA E., La dot tri na del la cre azio ne: 330. – Il pro ble ma del le creatu re
an ge li che: 336.
BLIE METZ RIE DER F. (wy daw ca), Sen ten tiae Di vi nae Pa gi nae: 467. –
Sum ma Prin ci pa lis et cau sa (Sen ten tiae An sel mi): 343, 359, 501, 515, 521.
BLOM ME R., La do ctri ne du péché: 525, 530, 557, 562.
BLU ME C., Ana lec ta hym ni ca me dii aevi: 400.
BOECJUSZ: Commentarii in categorias Aristotelis (PL 64,159nn), Księga II:
270. – In De in ter pre ta tio ne Ari sto te lis ed. se cun da (PL 64,393nn), Księ ga
III: 461. – Opusculum I, De Trinitate (PL 64,1247nn; wydanie N. M. Häringa),
roz dział 2: 101.
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BO NA WEN TU RA, i po czą tek Dys tynk cji 27 Księ gi II: 480. – Com men ta ria
in Sen ten tias (wy da nie: Qu arac chi 1882-1889), [595] Księ ga I, dys tynk cja
24: 187 – Księ ga II, przed mo wa: 187; dys tynk cja 44, 187.

BRA DY I., The Di stinc tions: 114, 203, 284, 400, 480. – Pe ter Lom bard Canon:
167. – Pe ter Man du ca tor: 93, 298,381.

BRUY LANTS, Les préfa ces du mis sel: 240.

BUY TA ERT E., The Ano ny mo us Ca pi tu la: 498. – Zo bacz: Jan Da ma sceński.

CHAL CY DIUSZ, In Ti ma eum Pla to nis (wyd. Wro bel): 330.

COL KER M. L., The Trial: 244, 246.

CY RYL Alek san dryj ski, Epi sto la 17 (ad Ne sto rium) (PG 77,105nn): 117.

DA NIE LOU J., Les an ges et leur mis sion: 380.

DE AL DA MA J., El sim bo lo To le ta no I: 80.

DE BLIC J., L’oeu vre exégéti que: 330, 340, 435, 494.

DE KRET GRA CJA NA zo bacz: Gra cjan.

DEN ZIN GER -SCHÖNMET ZER, En chi ri dion sym bo lo rum 32(1963)78, 80,
115, 117, 219, 421.

DHONT R. C., Le problème de la prépa ra tion à la gra ce: 470.

DIO NI ZY pseu do Are opa gi ta, De ca ele sti hie rar chia (PG 3,119nn; PL
122,1037nn; Dio ny sia ca 727nn), roz dział 4: 371; roz dział 6: 371; roz -
działy 6-7: 377; roz dział 13: 379.

Dn 3,52-90: 546; 3,55: 370; 3,72: 386; 7,10: 377; 10,13: 356; 10,21: 370.

DRE VES M., Ana lec ta hym ni ca me dii aevi: 400.

DY DYM Alek san dryj ski, De Spi ri tu Sanc to (PG 39,1031nn; prze kład Hie -
ro ni ma, PL 23[1845]103nn), n. 34: 117; n. 36: 117; n. 60: 370.

Dz 1,5: 513 (Glos sa or di na ria); 2,1-4: 127; 2,2-3: 130; 2,2-4: 138; 2,3-21:
248; 2,17: 248; 2,33: 130; 5,3: 370 (Glos sa or di na ria); 8,15: 129; 8,18,19:
129; 8,20: 146, 201; 9,15: 128; 12,15: 380; 17,28: 262; 21,10-14: 328; 28,3:
370 (Glos sa or di na ria).

Ef 1,4: 255, 259, 286; 1,6: 290; 1,10: 375; 2,2: 3, 356, 459; 2,3: 200, 499,
510; 2,8: 474, 480n (Glos sa in ter li ne aris); 3,9-10: 381 (Glos sa or di na ria
i Lom bard), 382; 3,10: 338 (Lom bard); 4,3: 113, 233; 4,8: 128; 4,22-24:
509; 5,8: 392; 5,32: 417; 6,12: 355.

[596] EU GE NIUSZ III,107.

EWO DIUSZ, De fi de con tra Ma ni cha eos PL 43,1139nn; CSEL 25-2,
951nn), roz dział 8: 531.
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Ez 3,20: 537 Glos sa or di na ria); 18,1: 524 (Glos sa or di na ria); 18,2-4: 523
(Glos sa or di na ria); 18,20: 523; 28,12: 347 (Glos sa or di na ria); 28,12-13:
354; 28,12-19: 373; 28,13: 355; 43,25: 569 (Glos sa or di na ria).

Flm 20: 58.

FLO RUS z Lyonu, Expo si tio epi sto la rum Be ati Pau li (w Ve ne ra bi lis Be -
dae ope ra VI, Ko lo nia 1688, 31 nn): 329; na Rz 2,5: 573; 5,1: 471;  5,12:
497; 6,12-14: 500; 7,18: 507; 8,15:558; 1 Tm 2,14: 442n; Hbr 11,3: 385.

Flp 1,18: 364; 1,23: 327; 2,6: 444; 2,6-7: 134; 2,7: 140; 2,9: 141; 2,11: 117,
141; 2,13: 469, 486; 4,7: 105.

FUL GEN CJUSZ z Ru spe, Ad Mo ni mum (PL 65,151nn; CCL 91,1nn), Księ -
ga I roz dzia ły 23, 25: 287. – De fi de ad Pe trum (PL 40,753nn; CCL
91A,711nn), roz dział 1: 63, 64, 77, 103, 159, 161, 192, 215; roz dział 2:
82, 85, 197, 198, 509; roz dział 3: 578; roz dział 25: 556; roz dział 26: 499;
błęd nie przy to czo ne: 79n, 82, 102. – De Tri ni ta te (PL 65,497nn; CCL
91A,633nn), roz dział 9: 365.

Ga 1,8: 116; 2,16: 149; 2,20: 134; 3,5: 130; 4,4: 132, 136, 139; 4,5-7: 122;
4,6: 68, 114, 116, 273; 4,26: 376; 4,27: 376; 5,6: 472, 476; 5,17: 540; 6,13:
562 (Lom bard).

GE NA DIUSZ, Li ber seu dif fi ni tio ec c le sia sti co rum do gma tum (PL 42,
1211n; wy da nie 2: 58, 979nn), roz dział 14: 421; roz dział 27: 530; roz dział
50 (83): 369; błęd nie przy to czo ne: 499, 556.

GEY ER B. (wyd.), Sen ten tiae di vi ni ta tis: 385.

GIL BERT de la Porrée, o do bro ci czy nów: 533; o ła sce dzia ła ją cej, współ -
dzia ła ją cej: 478; o grze chu: 543n; o cno tach: 486; prze ciw sta wio ny na Kon -
sy sto rzu w Re ims: 246; prze ciw sta wio ny przez Mi strza: 240, 242, 244, 291;
w Sum ma sen ten tia rum: 291; prze ciw sta wie nie szko ły: 77, 244. – Expo si -
tio in Bo ethii De Tri ni ta te (PL 64, [597] 1255nn; wyd.: N. M. Häring), Księ -
ga I roz dział 5, nn. 37 i 43: 242. – Glos sa tu ra in epi sto las Pau li (rę ko pis
Flo ren cja, Bibl. Lau ren ti na, Plut. XVI,33), na Rz 5,12: 497, 501; 9.13: 291;
14,23: 562; na 1 Kor 1,24: 235; 6,17: 229.

GIL BERT Uni wer sal ny: 240.

GLO RIEUX P. (wyd.), Au to ur de la spi ri tu alité des an ges: 365.

GLOS SA in ter li ne aris et or di na ria (u Mi ko ła ja z Li ry, Bi blia cum glos sis,
We ne cja 1588). Zo bacz po szcze gól ne księ gi Pi sma Świę te go. – Glo sa do
Księ gi Ro dza ju: 328; jej te ma ty: 329, 330, 337, 340, 344, 384, 388n, 402.

GO FRED z Au xer re, Epi sto la ad Al bi num Car di na lem (PL 185,587nn):
251.

GRA CJAN, De cre tum (wyd. A. Fried berg), Dic ta Gra tia ni ad C. 23, q. 4,
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roz dział 23: 275; De con se cra tio ne, d. 1, roz dział 55: 375; d. 3, roz dział
30: 62.

GRÜNDEL J., Die Leh re von den Umständen: 547.

GRZE GORZ Wiel ki, Col lec ta pro pa ce: 333. – Dia lo gi (PL 77,149nn), Księ -
ga IV roz dział 33: 383. – In Evan ge lia (PL 76,1075nn), ho mi lia 16: 435n;
ho mi lia 22: 357; ho mi lia 34: 272, 334, 354, 371, 372, 373, 375, 376, 377,
378, 379; In Eze chie lem (PL 76,785nn), Księ ga I, ho mi lia 11: 537. – Mo ra -
lia (PL 75-76), Księ ga II roz dział 3: 383 – Księ ga IV roz dział 3: 440 – Księ -
ga V roz dział 36: 106 – Księ ga VI roz dział 18: 323 – Księ ga XII roz dział
11: 357- Księ ga XIV roz dział 18: 543 – Księ ga XVII roz dział 13: 379 – Księ -
ga XVIII roz dział 50: 95 – Księ ga XXIII roz dział 6: 571 – Księ ga XXV roz -
dział 9: 539; roz dział 11: 445 – Księ ga XXVI roz dział 26: 579 – Księ ga
XXVII roz dział 18: 499 – Księ ga XXIX roz dział 1: 106 – Księ ga XXXI roz -
dział 45: 570, 571 – Księ ga XXXII roz dział 12: 385: roz dział 23: 354,355
– Księ ga XXXIV roz dział 6: 574.

GRZE GORZ z Na zja zu, Ora tio nes (PG 36), Mo wa 38: 339; Mo wa 41: 339.

GRZE GORZ z Ny sy, De vi ta Moy si (PG 44,297nn) 380.

Ha 1.13-14: 282; 3,2: 67.

HÄRING N. M., The Ca se of Gil bert de la Porrée: 240. – The Com men ta -
ries of Bo ethius: 101, 242. – No tes on the Co un cil and Con si sto ry: 79. –
Pe trus Lom bar dus und die Spra chlo gik: 77, 240. – The Por re tans and the
Gre ek Fa thers: 116, 246. – Das so ge nan n te Glau bens be ken nt nis: 79, 194,
240. – Die Väter sam m lung des Ad he mar von Sa int Ruf: 244.

HAURÉAU B., No ti ces et extra its III: 553.

HAY MON z Au xer re, In Epi sto las Sanc ti Pau li (PL 117,362nn). Na Ef 3,10:
382; na Hbr 1,4: 377.

Hbr 1,2: 393; 1,3: 394n (Lom bard); 1,14: 333, 377, 379; 2,9: 141; 11,3: 385
(Lom bard); 11,6: 563; 13,4: 427, 428, 506.

HER MANN, zo bacz: Sen ten tiae Her man ni.

HER RO UET J.M., Un te xte de P. Lom bard: 570.

HIE RO NIM, Ad ver sus Io vi nia num (PL 23[1845]211nn): 397. – Con tra Io -
an nem Hie ro so ly mi ta num (PL 23,355nn): 421. – Epi sto lae (PL 22,325nn;
CSEL 54-56), list 15 ad Da ma sum: 95, 197, 543; list 21 ad Da ma sum: 359,
462; list 126 ad Mar cel li num: 421. – Ho mi lia De fi lio pro di go, zo bacz: Epi -
sto lae: 21. – In Ec c le sia sten (PL 23,1009nn; CCL 72,147 nn), 3,21: 105. –
In Eze chie lem (PL 25[1845]15nn; CCL 75,1nn), 1,7: 556; 18,2: 523, 524;
26,19: 543; 43,23-25: 569. – [598] In Ha ba cuc (PL 25,1273nn), roz dział
1: 282. – In Mat tha eum (PL 26[1845]15nn; CCL 77,1nn), 18,10: 380. – In
IV epi sto las pau li nas (PL 26,307nn), na Ef 1,15: 91; 3,9-10: 381; na Tt 1,2:
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338n. – Li ber he bra ica rum qu aestio num in Ge ne sim (PL 23,935nn; CCL
72,1nn), na 1,1: 385; na roz dział 2: 405. – Li ber in ter pre ta tio nis he bra -
ico rum no mi num (PL 26,355nn; CCL 72,57nn): 371. – Ła ciń ski prze klad
Dy dy ma z Alek san drii, De Spi ri tu Sanc to: 117; Ła ciń ski prze kład Ory ge nesa,
In Ie re miam ho mi liae, 6: 107.
HIE RO NIM, pseu do, Bre via rium in Psal mos (PL 26,821nn) na Ps 17,7:
112. – Epi sto la 17: 119n. – Expla na tio fi dei, zo bacz: Pe la giusz. – In Mar -
cum (PL 30[1846]589nn), 3,29: 574; 14,21: 317. – Re gu lae de fi ni tio num,
zo bacz: Sy agriusz.
HI LA RY, De sy no dis (PL 10,479nn), n. 73: 227; nn. 31-32: 231; n. 34: 91;
nn. 41-42: 231; n. 58: 91, 228; nn. 59-60: 228; n. 13: 224. – De Tri ni ta te
(ta mże, 25nn), Księ ga I n. 9: 249; n. 17: 162; n. 18: 239 – Księ ga II n. 1: 225;
n. 4-5: 242, 243; nn. 9-11: 244 – Księ ga III n. 1: 161; n. 4: 162; n. 8: 162; n. 11:
201; n. 23: 64, 162, 223 – Księ ga IV n.6: 218; n. 9: 218; n. 10: 83; n. 14: 84,
192, 540; n. 17: 188; nn. 17-18: 64; n. 33: 211 – Księ ga V n. 8: 215; n. 37:
83, 84, 88, 156 – Księ ga VI n. 30: 201; n. 40: 241 – Księ ga VII n. 11: 96; n. 21:
241; n. 22: 241; n. 27: 101, 108; n. 28: 108; nn. 38-39: 162, 185 – Księ ga
VIII n. 14: 249; nn. 21-22: 247; n. 24: 249, 264; n. 25: 248; n. 26: 248; nn.
27-28: 248n; n. 43: 101 – Księ ga IX n. 48: 236, 297; n. 51: 84; n. 53: 84; 
n. 54: 109, 141 – Księ ga X nn. 1-2: 3 – Księ ga XII nn, 12-13: 200; nn. 14-15:
199n; n. 21: 109; nn. 22-23: 109n; n. 23: 199, 242; n. 25: 87; n. 26: 110; 
n. 30: 110; nn. 55nn: 120.
Hi 2,5: 578; 19,21: 318; 26,8: 396; 32,8: 571 (Glos sa or di na ria); 33,4: 253;
34,30 (Sep tu agin ta): 578; 38,7: 340; 38,12: 106 (Grze gorz); 40,14: 344,
346,354; 40,20: 378; 41,15: 574 (Glos sa or di na ria).
HO NO RIUSZ z Au tun, Li ber XII Qu aestio num (PL 172,1177nn): 375n.
HU GO z Am bia no, Dia lo go rum seu Qu aestio num the ol. Li bri VII (PL
192,1141nn): 467.
HU GO ze Św. Ka ra OP, zo bacz po czą tek Dys tynk cji 18 Księ gi I: 152.
HU GO ze Św. Wik to ra, De amo re spon si ad spon sam (PL 176,987nn;
198.1784nn): 577. – De sa cra men tis chri stia nae fi dei (PL 176.173nn),
Księ ga I, część 1, roz dział 1: 330; roz dział 2: 384n; roz dział 4: 387; roz -
dział 5: 337, 387, 403; roz dział 6: 338, 387n; roz dział 7: 388; roz dział 9:
389-392; roz dział 15: 392; roz dział 20: 397; roz dzia ły 24-25: 399 – Część
2, roz dział 1: 332, 333; roz dział 2: 337; roz dział 4: 331; roz dział 8: 252;
roz dział 9: 254, 255; roz dział 14: 255, 275; roz dział 19: 283; roz dział 16n:
292; roz dział 21: 254; roz dział 22: 295, 298, 301, 303 – Część 3, roz dział
17: 263, 268, 269, 273; roz dział 18: 270, 271; roz dział 21: 74 – Część 4,
roz dział 2: 309; roz dział 5: 314; roz dział 8: 311; roz dział 13: 314, 315;
roz dział 15: 325; roz dzia ły 17-20: 317 – Część 5, roz dział 1: 336; roz dział 2:
336; roz dział 4: 338; roz dział 5: 340; roz dzia ły 7-8: 341; roz dzia ły 8-11:
341n; roz dział 12: 343; roz dział 14: 348; roz dział 16: 350n; roz dział 18:
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348; roz dział 19: 343, 344; roz dzia ły 19-20: 344n; roz dział 21: 352, 461;
roz dział 22: 461n; roz dział 23: 351; roz dział 24: 351; roz dzia ły 24-25:
352n; roz dział 30: 334, 370n, 375; roz dział 31: 376, 381; roz dział 32: 372;
roz dział 33: 377, 379 – Część 6, roz dział 1: 334, 406; roz dział 2: 408; roz -
dział 3: 410, 411, 412; roz dzia ły 6-7: 432n; roz dział 11: 421; roz dział 12:
448; roz dzia ły 12-15: 448n; roz dział 15: 450; roz dział 16: 464; roz dział
17: 478; roz dział 18: 421n, 424, 425; roz dział 22: 427; roz dział 25: 428;
roz dział 26: 429-432; roz dzia ły 28-29: 432n; roz dział 32: 414n; roz dział
34: 416; roz dział 35: 416n; roz dział 36: 417n – Część 7, roz dzia ły 1-3:
433nn; roz dział 4-6: 435n; roz dział 5: 438; roz dział 9: 436, 437; roz dział
10: 441-444; roz dział 25: 496; roz dział 29: 505n; roz dział 30: 506; roz -
dział 31: 507; roz dział 35: 515n; roz dzia ły 35-36: 514; roz dział 36: 515n;
roz dział 37: 511; roz dział 38: 517, 520 – Część 8, roz dział 13: 455 – Księ -
ga II, część 1, roz dział 2: 93; roz dział 4: 62, 67, 100, 163, 165, 195, 223 –
Część 14, roz dział 5: 557. – Mi scel la nea (PL 177,482nn) I, n. 175: 453. –
No tu lae in Ge ne sim (PL 175,29nn): 397n, 413.

Iz 5,20: 528, 545; 6,6: 66, 67 (Glos sa or di na ria), 273, 370, 377, 379; 7,9
(Sep tu agin ta): 164; 9,6: 133, 155; 11,2: 253; 14,12: 355; 14,13-14: 341,
347, 355; 27,1: 378; 37,16: 370; 43,10: 104; 45,6-7: 546; 45,7: 386; 48,16:
132; 53,1: 278; 53,8: 66, 87, 105, 123; 54,1: 376; 57,16 (Sep tu agin ta): 411;
61,1: 67, 133, 248; 63,1: 381 (Glos sa or di na ria), 382 (Glos sa or di na ria);
64,4: 255; 66,1: 265 (Glos sa or di na ria); 66,3: 561 (Glos sa or di na ria).

IZY DOR, Ety mo lo giae (PG 82,73nn), Księ ga VII roz dział 1: 95, 102; roz -
dział 4: 189 – Księ ga VIII roz dział 11: 378. – Li ber dif fe ren tia rum (PL
83,9nn), Księ ga II roz dział 11: 385. – Sen ten tiae (PL 83,537nn), Księ ga I
roz dział 1: 102; roz dział 10: 336, 354, 355, 361, 383 – Księ ga II roz dział
17: 445.

IZY DOR pseu do, Qu aestio nes de ve te re et no vo Te sta men to (PL 83,
201nn), na Rdz roz dział 5, n. 14: 495. 

J 1,1: 68; 1,1-3: 71; 1,3: 316, 543 (Au gu styn); 1,3-4: 258; 1,9: 314; 1,10:
134; 1,12: 222, 490; 1,14: 139; 1,18: 369; 2,9: 368; 2,17: 3; 3,5: 512; 3,6-7:
509; 3,8: 131, 158; 3,16: 58; 3,34: 147, 152; 4,24: 144, 202, 253; 5,17: 388,
401; 5,22: 394; 5,26: 108,121; 6,5-13: 505; 6,58: 108; 7,16: 121; 7,28: 134;
8,25: 217; 8,29: 237; 8,34: 360, 361, 463; 8,36: 466, 468; 8,42: 122, 134;
8,44: 344, 346, 347; 10,10: 146; 10,30: 62, 67n, 141, 193, 229, 231, 249,
254; 10,36: 133; 11,39: 569 (Au gu styn); 12,38: 278; 13,2: 459; 14,9-10: 104;
14,10: 237; 14,10-11: 162; 14,26: 115, 132; 14,28: 140, 141; 15,26: 114,
115, 116. 120, 121, 123, 217, 248; 16,2: 560; 16,7: 132, 273; 16,13: 96,
116,117; 16,14-15: 248; 16,15; 172, 173, 235; 16,27-28: 122; 16,28: 132,
135; 17,1: 201; 17,3: 177; 17,19: 133; 17,24: 265n (Glos sa or di na ria);
19,34: 417; 20,22: 123, 127.
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J I, 2,10: 143; 3,4: 530; 4,7-8: 112, 143; 4,8: 142, 144; 4,9-16: 58; 4,10: 149;
4,10-11: 112; 4,13: 112, 144; 4,16: 110, 113, 142, 144; 4,18: 558; 5,6: 574;
5,7: 68, 177, 194; 5,16: 572, 575; 5,20: 86.

JAN Da ma sceń ski, De fi de or tho do xa (PG 94,781nn; wyd. E. Buy ta ert),
Księ ga III, roz dział 4: 168; roz dział 5: 196, 205; roz dział 6: 161, 167, 205,
243; roz dział 7: 205 – Księ ga IV roz dział 9: 573.

JAN Ka sjan, Con la tio nes (PL 49,477nn; CSEL 13), kon fe ren cja 5: 570; kon -
fe ren cja 8: 339, 380; con fe ren cja 13: 380.

JAN Me dio cris, Ser mo nes (PLS 4,669nn), ka za nie 26: 117; ka za nie 27: 117,
296.

JAN Zło to usty, In epi sto lam ad He bra eos (PG 63), ho mi lia 2: 107, 267,
394. – Błęd ne przy to cze nie: 570.

JAN Zło to usty ła ciń ski, zo bacz Jan Me dio cris.

JAN Zło to usty pseu do, Opus im per fec tum in Mat tha eum (PG 56,611nn),
ho mi lia 20: 482.

JAN z Sa lis bu ry, Hi sto ria Pon ti fi ca lis (wyd. R. L. Po ole): 246.

Jdt 9,17: 251.

Jk 1,17: 97, 258, 465; 2,10: 562 (Glos sa or di na ria).

Jl 2,28: 248.

[599] JO ACHIM da Fio re: 80.

Joz 11,17-18: 358 (Glos sa or di na ria); 11,20: 256 (Glos sa or di na ria).

Jr 11,10: 107 (Glos sa or di na ria); 17,5: 58; 18,12: 291; 23,24: 132, 264.

JU LIAN z To le do, Pro gno sti con fu tu ri sa ecu li (PL 96,453nn), wstęp: 4.

KA SJAN, zo bacz Jan Ka sjan.

KA SJO DOR, In Psal te rium (PL 70,9nn), Ps 16,16: 260; Ps 63,7-8: 146; Ps
74,7: 260.

Koh, 7,30: 451, 556.

Kol 1,12: 334; 1,13: 85, 114; 1,16: 370; 2,3: 257 (Am bro ży); 2,9: 264; 2,23: 4. 

KON STAN CJUSZ ce sarz: 253.

Kor I 1,24: 83, 104, 106, 111, 234, 235 (Gil bert i Lom bard); 2,9: 255; 2,11:
157, 253; 2,14: 3; 3,8: 230; 3,22: 333; 4,5: 576; 4,7: 473; 6,17: 230; 7,25:
292; 8,1: 372; 9,9: 283, 449; 11,7: 407, 455; 11,7-10: 455 (Lom bard); 12,3:
320; 12,6: 290; 12,11: 117, 128, 151, 158, 217, 462; 12,13: 128; 13,1-3: 145;
13,8-13: 372; 13,9: 266, 329; 13,12: 57, 163, 226, 334, 449; 14,35: 438;
15,10: 481, 495 (Lom bard); 15,24: 356; 15,33: 117; 15,44-45: 422; 15,46:
432; 15,54: 423.
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Kor II 2,11: 459; 2,15: 318; 3,5: 475 (Glos sa or di na ria i Lom bard); 3,17:
466; 4,4: 3; 5,4: 335; 5,7: 57; 5,21: 149; 6,1: 512; 6,15: 378 (Lom bard);
11,14: 197; 12,2: 339 (Lom bard); 12,4: 370n (Lom bard); 12,7: 318.
Krl III 8: 405.
Krl IV 2,9: 147 (Glos sa or di na ria).
KUT T NER S., Ka no ni sti sche Schul dleh re: 446.

LAND GRAF A. M., Die Abhängig ke it der Sünde: 314, 530, 531, 543, 560,
577. – Der Be griff des Pec ca tum ha bi tu ale: 568. – Ca ri tas und He ili ger
Ge ist: 141, 148. – Com men ta rius Por re ta nus: 235. – Drei Zwe ige der Pseu -
do -Po itiers -Glos sa: 147. – Die Er ken nt nis der hel fen den Gna de: 472, 481.
– Zur Leh re von der Got te ser ken nt nis: 68. – Mit te ilun gen zur Schu le Gil -
berts: 229. – Par tes ani mae, nor ma gra vi ta tis pec ca ti: 456. – Po te stas auc -
to ri ta tis...: 129. – [600] Die Stel lun gnah me der Frühscho la stik: 425. –
Sünde wi der den He ili gen Ge ist: 572. – Unter su chun gen zu den Eigen leh -
ren: 291, 478. – Unver lier bar ke it... der ca ri tas: 148. – Die Ve rer bung der
Sünden: 517.
Lb 11,17: 157; 14,18: 519; 17,8: 420; 21,7 (Sep tu agin ta): 520; 22,28-30:
435.
LI BER Pon ti fi ca lis II (Pa ryż 1892): 115.
LOT TIN O. a źró dła, Księ ga II, Dys tynk cja 30, roz dział 15: 504; Dys tyn cja 31,
roz dział 6: 508; a po gląd od rzu co ny, Księ ga II, Dys tynk cja 40, n. 13: 561;
i źró dło, Księ ga II, Dys tynk cja 42, roz dział 7: 571. – L’éco le d’An sel me de
La on: 264, 309, 359, 436, 515. – L’in ten tion mo ra le: 531, 547, 551, 556n.
– Li bre ar bi tre et li berté de pu is s. An sel me: 453, 461. – Les mo uve ments
pre miers: 453. – Péché ori gi nel et bap tê me: 511. Les pre mières de fin... des
ver tus: 480. – Le problème de la mo ra lité in trinsèque: 530, 542, 556n. –
Les théories sur le péché ori gi nel: 496, 498. – wy da nie źró deł: Sen ten tiae
Atre ba ten ses: 212; Sen ten tiae An sel mi: 436; Sen ten tiae Gu il lel mi de Cam -
pel lis: 453; Sum ma Deus sum me atque in ef fa bi li ter bo nus: 521; Sum ma
Pri ma re rum ori go: 359; Sum ma Vo lun tas Dei: 453.

Łk 1,13-25: 420; 1,17: 157; 1,19: 272; 1,35: 510; 4,1: 265; 4,18-19: 133; 4,21:
133; 4,41: 369; 6,19: 127; 10,18: 339; 10,30: 465, 535; 10,33-35: 3; 11,3:
158; 11,9: 474; 12,10: 572; 13,27: 261; 15,8: 375 (Glos sa or di na ria); 16,9:
357; 17,5: 487 (Au gu styn); 18,19: 209; 20,26: 438; 21,1-2: 3; 22,3: 459.

Ma gnae Deus po ten tiae (hymn): 400.
MAIA NO V., Il com men to... Gil ber to: 235.
MAK SYM, Ser mo in Pas cha: 93.
MAR TIN R. M., Les idées de Ro bert de Me lun: 513. – Ouvres de Ro bert de
Me lun II: 555. – Le péché ori gi nel d’après Gil bert: 497.
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Mdr 1,5-6: 67; 1,6: 253; 1,7: 253, 265; 1,13: 547; 2,23: 330; 2,24: 347, 497;
2,25: 497; 7,22: 151; 7,24-25: 269; 7,27: 135, 136, 265; 8,1: 151, 269, 273,
274, 309; 9,10: 136, 265; 9,15: 515; 10,16: 265; 11,21: 343, 374; 12,13:
283.

Mi 5,2: 66.

Mk 1,23-26: 369; 1,44: 311, 324; 3,28-29: 572; 3,29: 574 (Glos sa in ter li -
ne aris); 6,35-44: 505; 12,40: 538; 12,42-43: 3; 13,19-22: 357; 14,21: 317
(Glos sa in ter li ne aris).

Ml 7,2-3: 289; 3,6: 97.

MO JŻESZ, prze ciw ko błę dom o stwo rze niu: 330; o sze ściu dniach: 385,
403.

Mt 1,20: 510 (Glos sa or di na ria); 2,20: 520; 3,16: 138; 4,11: 358; 4,9: 358
(Glos sa or di na ria); 5,15: 4; 5,16: 550; 5,44: 474; 5,45: 283; 5,48: 106; 6,1:
550; 6,3: 550; 6,9: 267; 6,10: 310; 6,11: 158; 6,12: 459; 6,24: 356n (Glos sa
or di na ria); 6,33: 549; 7,7-8: 474; 7,17-18: 525, 531; 7,18: 557 Glos sa or -
di na ria); 7,23: 261; 8,16: 369; 10,20: 114; 10,24: 147; 11,21: 302; 11,27:
177; 12,24-28: 576; 12,28: 248; 12,31-32: 572; 12,32: 521, 576; 12,33: 490;
12,50: 310; 13,4: 356 (Glos sa or di na ria); 13,28: 347; 14,15-21: 418; 16,23:
326; 18,10: 379n (Glos sa or di na ria); 19,12: 164; 22,2: 579; 22,13: 549;
22,29: 85; 22,30: 429, 438; 22,37: 334; 22,37-39: 568; 23,27: 312; 23,33:
538; 23,37: 313 (Glos sa or di na ria); 24,21-24: 357; 25,41: 356; 26,53: 302;
27,4-5: 575; 28,19: 67,127.

ODO (Ot to) z Luk ki, zo bacz Sum ma sen ten tia rum.

ODO Ri gal di OFM, zo bacz po czą tek Dys tynk cji 18 Księ gi I: 152.

ODO z So is sons (Ur si cam pia nus), 148, 381.

ODO z So is sons, pseu do: 208;  zo bacz Piotr Po że racz (Man du ca tor).

OLI VAR A., Sol in ta mi na tus: 268.

OR BE A., Do ctri na tri ni ta ria: 125.

ORO ZJUSZ pseu do, Dia lo gus qu aestio num 65 (PL 40,733nn), za gad nie -
nie 2: 124; za gad nie nie 7: 89.

ORY GE NES, błąd o przed ist nie niu dusz: 291. – In epi sto lam ad Ro ma nos
(PG 14,833nn), na 5,12: 445; 8,30: 277. – In Eze chie lem (PG 13,663nn;
GCS 33), ho mi lia 1: 347. – In Ie re miam (PG 13,255nn), ho mi lia 8: 101
(przy pis); ho mi lia 9: 107. – In li brum Ie su Na ve (PG 12,825nn; GCS 30,
286nn), ho mi lia 15: 356, 358; ho mi lia 23: 380. – In Lu cam (PG 13,1799nn;
GCS 35), ho mi lia 12: 380. [601] – Pe riar chon (PG 11,111nn; GCS 22),
Księ ga II roz dział 3: 339 – Księ ga III roz dział 2: 380; roz dział 5: 339.
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OSTLEN DER H. (wyd.), Epi sto la Gu al te ri de Mau ri ta nia: 172.

OTT L., Die Tri nitätsleh re der Sum ma sen ten tia rum: 63, 74, 77, 97, 105,
106, 115, 161, 179, 198, 240, 253, 263, 265, 268, 270, 271, 272, 273. – Der
Tri nitätstrak tat Wal ters: 240. – Unter su chun gen zur the olo gi schen Brie f-
li te ra tur: 124, 172, 229, 232, 252, 263, 268, 376, 446, 464, 477, 568, 570,
571, 572.

OT TO z Fry zyn gi, Ge sta Fri de ri ci I: 246.

OT TO z Luk ki, zo bacz Sum ma sen ten tia rum.

OT TO S., Die Funk tion des Bild be grif fes: 71, 407.

Oz 4,2: 537; 13,11 (Sep tu agin ta): 579; 13,14: 357 (Glos sa in ter li ne aris).

P II 1,1: 149; 2,4: 356 (Glos sa or di na ria).

PA TE RIUSZ św., Li ber te sti mo nio rum Ve te ris Te sta men ti (PL 79,683nn):
na Rdz 37,7: 323; Wj 13,13: 499.

PE LA GIUSZ, Li bel lus fi dei ad In no cen tium Pa pam (wy da nia po da ne
wyżej str. 196, przy pis 1), nu mer 3: 196, 241, 242; nu mer 9: 421; nu me ry
10, 13: 542; nu me ry 13-14: 491.

PIOTR Abe lard, wal ka z na uką o mo cy Bo ga: 298nn; błąd co do mo cy Ojca:
93 (przy pis); na uka (i je go szko ły) o cno tach: 486, o mo ral no ści czy nów:
561; zo bacz też Sen ten tiae Her man ni. – Apo lo gia (PL 178,107nn): 298. –
Dia lo gus (ta mże, 1611nn): 557. – Ethi ca (ta mże, 633nn), roz dział 3: 455,
557; roz dział 7: 557. – Expo si tio in epi sto lam ad Ro ma nos (PL 178,785nn;
wyd. E. M. Buy ta ert I,41nn), 5,6: 127; 5,19: 498, 517. – In He xaëme ron (PL
178,731nn): 402, - Sic et non (ta mże, 1339nn), roz dział 5: 181; roz dział
8: 56, 181; roz dział 13: 308; roz dział 16: 107; roz dzial 35: 301; roz dział
46: 338, 354; roz dział 48: 381; roz dział 49: 377; roz dział 115: 420; roz -
dział 116: 517n, 522. – The olo gia chri stia na (PL 178,1123nn; wyd. E. M.
Buy ta ert II, 71nn), Księ ga I roz dział 4: 211: roz dział 5: 105 – Księ ga III:
77, 107, 178, 211, 220 – Księ ga IV: 112, 114, 190, 196, 215, 220, 225, 308
– Księ ga V: 294, 298, 302, 303. – The olo gia ‘Scho la rium’ (PL 178,979nn;
wyd. E. M. Buy ta ert III), Księ ga I roz dzia ły 5-6: 209; roz dział 6: 124, 178,
181, 211; roz dział 10: 93; roz dzia ły 10-12: 252; roz dział 13: 63, 105; roz -
dział 15: 93; roz dzia ły 10-12: 252; roz dział 13: 63, 105; roz dział 15: 67,
68 – Księ ga II roz dział 3: 105; roz dział 10: 98, 100n, 160, 165, 171, 301n;
roz dzia ły 14-15: 114n, 118 n; roz dział 15: 166; roz dział 17: 126, 127, 152
– Księ ga III roz dział 4: 294, 296; roz dział 5: 280, 292, 298, 299, 300, 303,
305, 312; roz dział 6: 268, 270, 330; roz dział 7: 278, 461, 462, 463.

PIOTR Lom bard, na kon sy sto rzu w Re ims (1148): 246; pod róż do Rzy mu
(1154-1155): 167; nie znał pew nych dzieł Au gu sty na: 350 (przy pis); na
przy kład De Ge ne si ad lit te ram: 350 (przy pis), 367, 390 (przy pis), 425;
dru ki prze kaz Sen ten cji: 151, 224, 225; do da wał glo sy po ogło sze niu księ gi:
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61; gdzie ‘na uka Mi strza nie jest utrzy my wa na’: 187 (przy pis). – Glos sa in
Psal mos (PL 191,55 nn), na Ps 5,3: 229; 7,10: 551; 9,16: 551; 16,4: 323;
16,16: 260; 32,6: 393n; 32,15: 420n; 33,15: 450, 452; 49,11: 257n; 50,7:
498n; 57,9: 536n; 67,7: 573n; 67,23: 573; 68,3: 250, 545; 68,5: 444; 70,19:
414nn, 444; 74,7: 260; 79,2: 370n; 79,17: 569; 83,4: 563; 84,6: 504; 101,25:
160; 103,10: 408; 103,24: 393n; 110,2: 321; 113B,15: 339; 118,20: 476;
118,25: 493; 118,96: 547n; 118,121: 480; 138,2: 326; 138,16: 140; 142,2:
359, 462; 146,5: 373; 147,15: 273; 147,17: 573n; 147,18: 574. – Glos sa in
be ati Pau li Epi sto las (PL 191-192), pier wot na Rz 1,3: 63 76, 159, 206n;
1,4: 88, 200, 284, 288; 1,7: 487; 1,19: 69; 1,19-20: 68; 1,20: 70, 251, 252
(pier wot na), 577 (pier wot na); 1,24: 539; 1,26: 536n, 538; 1,27: 539; 2,5:
573, 574, 575; 2,12: 446; 3,23: 498n; 3,24: 477; 3,28: 557; 4,5: 474, 482;
4,7: 499, 500; 4,7-8: 513; 4,8: 509, 511; 4,17: 258; 5,1: 471, 472n; 5,5: 128,
149; 5,12: 445, 497, 501n; 5,19: 502, 503, 525n; 6,6: 512; 6,9: 318, 546n;
6,12: 512; [602] 6,12-14: 500; 6,23: 483n; 7,15: 554n; 7,18: 507; 7,22: 507;
7,25: 500, 506, 507, 512n; 8,1: 513; 8,10: 422; 8,11: 114; 8,15: 149, 558;
8,29: 259, 283, 284, 286, 287, 538; 8,32: 333, 334; 8,39: 151, 152; 9,16:
469, 470n; 9,18: 284, 287, 288, 291n; 10,4: 548; 10,10: 474; 10,16: 276;
11,33: 257; po stać pier wot na w 11,36: 56,126, 130, 131, 132, 133, 134n,
138, 145, 152; po stać przy ję ta: 67n, 216, 220, 225, 227, 228, 261; 11,39:
102; 12,2: 306, 314, 316; 12,3: 147, 152, 482, 483n; 13,2: 578, 579; 14,23:
562; 16,25-27: 177; 16,27: 176 – In 1 Cor 1,24: 234, 235; 2,11: 157; 3,16:
266; 6,17: 229; 8,4: 163; 9,17: 549; 11,7: 406, 409; 11,8-10: 455, 456n; 12,3:
320; 12,7: 263; 12,11: 131; 15,10: 482, 485; 15,24: 356; 15,44-45: 422 – In
2 Cor 1,23: 474; 3,5: 475; 3,6: 475; 3,18: 553; 5,4: 514; 5,19: 163; 12,2:
339; 12,4: 370n; 12,7: 436n – In Ga 1,8: 116; 3,2.5: 130; 4,4: 131, 132, 135,
137; 4,6: 120; 5,22: 60; 6,1: 570; 6,13: 562 – In Eph 1,4: 288, 483n; 2,8:
480n; 2,8-9: 483; 2,10: 283; 3,9: 419n; 3,9-10: 381n; 3,10: 338; 4,5: 487;
6,12: 355 – In Phil 1,3: 470; 2,6-7: 140 – In Col 1,13: 113; 2,9: 265 – In 
1 Tm 1,5: 547n; 1,17: 176; 2,4: 312; 2,14: 441, 442n; 6,10: 571; 6,13: 360;
6,16: 97 – In Tt 1,5: 568n; 1,6: 570 – In Hbr 1,3: 266, 270, 394; 1,4: 106;
11,3: 257, 385. – Ser mo nes (PL 171), in Na ti vi ta te Do mi ni: 105, 357; kaza -
nie II in Re sur rec tio ne: 535; De Tri ni ta te et po eni ten tia: 406; nie wy da ne
In Pen te co ste: 572; ka za nie wspól ne Qu is da bit: 553, 555; in Sep tu age -
sima: 414n, 435.
PIOTR Po że racz (Man du ca tor), Qu aestio nes: 219, 298.
PIOTR z Po itiers, Sen ten tiae (PL 211,789nn; wyd. Mo ore i i.), Księ ga I roz -
dzia ły 28-30: 219.
PIOTR z Po itiers pseu do, Sum ma di vi nae pa gi nae, glo sa do Księ gi I Sen -
ten cji, Dys tynk cja 2, roz dział 1: 61; roz dział 2: 62; Dys tynk cja 5, roz dział
1: 224; Dys tynk cja 6, nu mer 5: 91; Dys tynk cja 7, roz dział 2: 93; Dys tynk -
cja 8, roz dział 8: 101; Dys tynk cja 9, roz dział 4: 107; Dys tynk cja 12, roz -
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dział 2: 120n; Dys tynk cja 15, roz dział 6: 151; Dys tynk cja 17, roz dział 5: 147;
Dys tynk cja 19, roz dział 9: 167; Dys tynk cja 21, roz dział 2: 176n; Dys tynk -
cja 29, roz dział 4: 219; Dys tynk cja 30, roz dział 1: 220n; Dys tynk cja 31,
roz dział 1: 225; roz dział 2: 227, 228; roz dział 4: 231; Dys tynk cja 32, roz -
dział 2: 234; Dys tynk cja 36: roz dział 4: 269; Dys tynk cja 37, roz dział 9: 107
– do Księ gi II Sen ten cji, Dys tynk cja 35, roz dzia ły 1-2: 529.

PI TRA I. B. Kar dy nał, Qu aestio nes Ma gi stri Odo nis: 298.

PLA TON, Ti ma ios: 330.

Pnp 2,6: 550; 4,4: 3; 4,12: 459; 5,17: 264 (Glos sa or di na ria).

PO OLE R. L. [wyd.], Hi sto ria Pon ti fi cum Io an nis Sa res bu rien sis: 246.

POR RE TA NIE: 533, 560, 561.

PRA EPO SI TI NUS (Prévo stin) z Kre mo ny, Sum ma ‘Qui pro du cit ven tos’
oraz Księ ga I Sen ten cji, Dys tynk cja 17: 148; Dys tynk cja 31: 224n.

PRE FA CJA o Trój cy Świę tej: 240.

PRO SPER z Akwi ta nii, Sen ten tiae ex Au gu sti no de li ba tae (PL 45,1859nn;
51,427nn), nu mer 106: 562; nu mer 172 (173): 558; nu mer 190: 548; nu -
mer 206: 548; nu mer 316: 491.

Prz 8,15-16 (Sep tu agin ta): 578; 8,22-30: 66; 8,23: 95; 8,25: 107; 8,35 (Sep -
tu agin ta): 471, 490; 14,34: 348; 15,8: 561; 19,7: 503; 21,27: 561; 21,28:
416; 22,28: 4; 25,27: 244.

Ps 2,7: 66, 106; 3,9: 149; 7,10: 551 (Glos sa Lom bar di); 9,16: 551 (Lom -
bard); 15,2: 59, 333; 16,4: 323; 16,14: 260; 16,16: 260; 17,3: 222; 17,11:
370; 18,9: 310; 22,6: 474; 23,8: 382; 24,17: 515; 25,5: 4; 30,4: 222; 31,7:
222; 32,6: 66, 393n (Lom bard); 32,15: 421; 36,23: 471 (Ve tus La ti na); 50,7:
510, 518, 519; 57,9: 537 (Lom bard); 58,11: 474; 58,18: 144; 61,6: 144; 63,7:
301; 63,7-8: 146 (Glos sa or di na ria); 66,7-8: 66; 67,5: 66; 67,7: 574 (Lom -
bard); 67,23: 573 (Glos sa or di na ria); 68,3: 545 (Lom bard); 68,10: 3; 68,28:
537; 68,30: 149; 70,5: 144, 151; 74,7: 260; 79,2: 370n (Lom bard), 371
(Glos sa or di na ria); 79,17: 569 (Lom bard); 80,9-10: 65; 81,6: 199; 83,4:
563 (Lom bard); 88,2: 310; 89,2: 95; 90,9: 144; 90,11-12: 333; 101,25: 160
(Glos sa or di na ria); 101,26: 337; 101,27-28: 97; 103,3: 395; [603] 103,4:
128, 378; 103,10: 408 (Lom bard); 103,24: 393 (Glos sa or di na ria oraz Lom -
bard); 103,26: 344; 104,4: 62; 108,14: 523 (Lom bard); 110,2: 310, 322;
113,11: 296, 309, 312, 313, 314, 324; 113B,15: 339 (Lom bard); 118,20: 476
(Lom bard); 118,21: 480 (Lom bard); 118,96: 547n (Lom bard); 118,100: 65;
118,119: 530; 118,152: 4; 137,6: 260; 138,2: 326; 138,6: 254; 138,7: 67;
142,2: 359 (Lom bard); 142,10: 253; 144,3: 171; 146,5: 373 (Lom bard);
147,17: 574 Glos sa or di na ria et  in ter li ne aris).
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Pwt 5,6-7: 63; 5,9: 519, 567; 5,21: 567; 6,4: 63, 184; 7,1: 570 (Glos sa or di -
na ria); 23,18: 561 (Glos sa or di na ria); 32,4: 545; 32,8: 334, 376.

QU ODVULT DEUS, Ser mo nes XII (zo bacz: Cla vis, nn. 401nn), ka za nie 4:
493.

RA BAN Maur, In Ge ne sim (PL 107,443nn): 385. – In Exo dum (PL 108,9nn):
95. – Li ber de sa cris or di ni bus (PL 112,1165nn): 513.

Rdz 1,1: 65, 329, 331 (Glos sa or di na ria), 337, 339n (Glos sa or di na ria),
345, 384, 390, 393; 1,1-2: 339 Glos sa or di na ria), 385 (Glos sa or di na ria);
1,1-25: 402 (Glos sa or di na ria); 1,2: 67, 253, 340 (Glos sa or di na ria), 385,
386 (Glos sa or di na ria), 387 (Glos sa or di na ria); 1,3: 71, 337 (Glos sa or -
di na ria), 345, 389n (Glos sa or di na ria); 392 (Glos sa or di na ria), 393
(Glos sa or di na ria); 1,3-5: 389; 1,4: 352, 386n (Glos sa or di na ria), 391
(Glos sa or di na ria); 1,5: 352, 391, 392 (Glos sa or di na ria), 1,6: 71; 1,6-7:
340, 387n (Glos sa or di na ria), 395n (Glos sa or di na ria), 397 (Glos sa or -
di na ria); 1,8: 339, 340, 397 (Glos sa or di na ria); 1,9: 397n (Glos sa or di -
na ria), 402n (Glos sa or di na ria); 1,10: 398; 1,11: 414; 1,12: 398; 1,14: 398,
399n (Glos sa or di na ria); 1,20: 365 (Glos sa or di na ria); 366 (Glos sa or di -
na ria);1,24: 401 (Glos sa or di na ria); 1,25-26: 402; 1,26: 64, 188, 330, 406
(Glos sa or di na ria), 408 (Glos sa or di na ria), 409 (Glos sa or di na ria); 1,27:
330; 1,31: 318, 346, 401, 545; - 2,2: 373 (Glos sa or di na ria), 388 (Sep -
tuagin ta), 401 (Glos sa or di na ria), 403n (Glos sa or di na ria); 2,2-3: 405
(Glos sa or di na ria); 2,7: 330, 410 (Glos sa or di na ria et in ter li ne aris), 411n
(Glos sa or di na ria), 412n (Glos sa or di na ria), 422n (Glos sa or di na ria),
424 (Glos sa or di na ria); 2,8: 413 (Glos sa or di na ria), 414 (Sep tu agin ta);
2,9: 414n (Glos sa or di na ria), 426 (Glos sa or di na ria); 2,15: 413, 459; 2,16:
414n (Glos sa or di na ria); 2,16-17: 424, 426, 495; 2,17: 414n (Glos sa or di -
na ria), 423 (Glos sa or di na ria), 436, 438 (Glos sa or di na ria); 2,18: 427
(Glos sa or di na ria), 428n (Glos sa or di na ria), 456; 2,19-20: 449, 495; 2,20:
417n (Glos sa or di na ria), 419n (Glos sa or di na ria); 2,21-22: 416, 495, 505;
2,28: 426. – 3,1: 343n (Glos sa or di na ria), 345n (Glos sa or di na ria), 349
(Glos sa or di na ria), 351 (Glos sa or di na ria), 434 (Glos sa or di na ria), 439
(Glos sa or di na ria), 447 (Glos sa or di na ria); 3,1-3: 435; 3,1-6: 347, 358;
3,2: 435n (Glos sa or di na ria); 3,3: 436, 438; 3,4: 436, 439 (Glos sa or di na -
ria); 3,5: 65, 436, 440, 441, 443; 3,6: 439; 3,9: 439n (Glos sa or di na ria);
3,12: 442, 444; 3,12-13: 443n (Glos sa or di na ria); 3,13: 434n (Glos sa ordi -
na ria), 439n (Glos sa or di na ria), 444; 3,14: 347; 3,16: 443: 3,22-23: 494
(Glos sa or di na ria); 3,24: 494; 3,26: 494n (Glos sa or di na ria). – 4,13: 573.
– 8,21: 452. – 9,22-25: 524. – 15,16: 537. – 18,10-14: 420. – 19,22: 299. –
21,2: 420. – 22,1-12: 311; 22,2-12: 324. – 24,57: 474 (Glos sa in ter li ne aris).
– 37: 323.

Skorowidz580



RE MI GIUSZ z Au xer re, pseu do, Com men ta ria in Ge ne sim (PL 131,51nn)
340.

RI VIÈRE J., Les «Ca pi tu la» d’Abélard: 498.

RO BERT Pul lus, Sen ten tiae (PL 186,649nn), Księ ga II roz dział 5: 344; roz -
dział 16: 376 – Księ ga VI roz dział 2: 567; roz dzia ły 32-33: 377.
RO LAND Ban di nel li, Sen ten tiae (wyd.: A. M. Gietl): 89, 103, 104, 121, 178,
195, 280, 292, 305, 376, 378, 492.
RU PERT z Deutz, De Tri ni ta te et ope ri bus eius (PL 167,197nn), Na Rdz
Księ ga I roz dział 11: 365 – Księ ga II roz dział 2: 407. – De vic to ria Ver bi
Dei (PL 169,1215nn), I roz dział 28: 365.
Rz 1,19: 69; 1,20: 56, 68, 70; 1,21: 267; 1,21-32: 537; 1,24: 539 (Glos sa
Lom bar da); 1,24-32: 539; 1,26: 537, 538 (Lom bard), 539 (Glos sa or di na -
ria); 1,29: 541 (Glos sa in ter li ne aris); 2,4: 576; 2,5: 572n (Glos sa or di na -
ria oraz Lom bard); 2,12: 446 (Lom bard); 3,23: 499 (Lom bard); 3,24: 473;
3,27: 475; 4,7: 499n (Glos sa or di na ria oraz Lom bard); 4,17: 258, 376; 5,1:
473 (Lom bard); 5,5: 127, 128, 145, 149, 150, 290, 475; 5,12: 445 (Lom -
bard). 496. 501 (Glos sa or di na ria oraz Lom bard), 502, 503; 5,14: 441, 442,
497; 5,19: 496, 502 (Lom bard), 503; 6,4-6: 509; 6,6: 512 (Lom bard); 6,12:
512 (Lom bard); 6,12-14: 511; 6,13: 458; 6,18: 466; 6,20: 466; 7,15: 540,
555 (Am bro ży, An zelm); 7,16: 565; 7,17-18: 469; 7,18: 508; 7,19: 555; 7,23:
512n (Lom bard); 7,24: 501, 511; 8,9: 114; 8,9-11: 247, 248; 8,10: 422 (Lom -
bard), 423, 494; 8,11: 68, 114; 8,28: 317, 318; 8,29: 255; 8,32: 134, 333
(Lom bard), 334; 8,38-39: 151; 9,11: 292; 9,16: 469, 470, 471 (Lom bard),
474; 9,18: 287, 288, 290, 324; 9,19: 268, 309, 312, 315; 10,4: 548 (Lom -
bard); 10,10: 474 (Lom bard); 10,17: 449; 11,5: 290; 11,6: 353; 11,33: 288,
516; 11,36: 68 (Lom bard), 216, 260, 261, 262; 12,2: 309; 12,3: 448, 472;
13,1: 362, 578 (Lom bard); 13,2: 579 (Lom bard); 13,6-7: 579; 13,10: 495;
14,23: 562 (Glos sa or di na ria oraz Gil bert; 16,27: 176.

SA CRA MEN TA RIUM GE LA ZJA NUM (wy da nie C. Mohl berg): 240.

SCHNE IDER J., Die Leh re vom Dre ie ini gen Gott: 77, 93, 126, 181, 187,
190, 203, 209, 224, 225, 229, 240, 284.

SCHUPP J.: Die Gna den leh re des Pe trus Lom bar dus: 126n, 141, 148, 278,
284, 288, 312, 343, 352, 450, 461, 465, 466, 470, 471, 472, 477, 478, 481,
482, 487, 496, 498, 554, 561.

SEN TEN TIAE AN SEL MI, zo bacz: Sum ma Prin ci pium et cau sa.

SEN TEN TIAE ATRE BA TEN SES (wyd.: O. Lot tin): 515.

SEN TEN TIAE DI VI NAE PA GI NAE (wyd.: F. Blie met zrie der): 515.

SEN TEN TIAE DI VI NI TA TIS (wyd.: B. Gey er): 385.
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SEN TEN TIAE HER MAN NI (PL 178,1695nn): roz dział 4: 211; roz dzia ły 
8-10: 252; roz dzia ły 9-10: 63; roz dział 10: 105; roz dział 15: 127; roz dział
18: 303; roz dział 21: 278; roz dział 32: 486.

SO BÓR CHAL CE DOŃ SKI (451): 115.

SO BÓR EFE SKI (431): 115.

SO BÓR KON STAN TY NO POL SKI I (381): 115.

SO BÓR KON STAN TY NO POL SKI II (553): 115.

SO BÓR LA TE RAŃ SKI IV (1215), roz dział De Tri ni ta te: 80.

SO BÓR LYOŃ SKI II (1274) i tchnie nie: 219.

SO BÓR NI CEJ SKI (325) i po cho dze nie Du cha Świę te go: 115, oraz współ -
istot ny: 253.

[604] STRA BO Wa la fryd, do Rdz 1,1: 329n, 340; 2,9: 413n, 426; 3,1: 435;
3,24: 494.

SUM MA Deus de cu ius prin ci pio et fi ne ta ce tur (wyd.: H. We iswe iler): 343,
344, 355, 359,515.

SUM MA DI VI NAE PA GI NAE, zo bacz Piotr z Po itiers pseu do.

SUM MA Deus sum me atque in ef fa bi li ter bo nus (wyd.: O. Lot tin): 359.

SUM MA Pri ma re rum ori go (ed. O. Lot tin): 359.

SUM MA Prin ci pium et cau sa omnium Deus (Sen ten tiae An sel mi): 343,
359, 501, 515, 521.

SUM MA SEN TEN TIA RUM (PL 171,1067nn; 176,41nn), Księ ga I roz dział 4:
63, 74, 259, 263, 265, 266, 268, 269, 273; roz dział 5: 97, 270, 271, 272;
roz dział 6: 63, 74, 114, 115n, 126; roz dział 7: 89, 105, 106, 124, 131; roz -
dział 8: 103, 161, 171, 223; roz dział 9: 179, 181, 185, 190, 198; roz dział
10: 56,178, 220, 252; roz dział 11: 77, 79, 101, 195, 209, 234, 235, 240;
roz dział 12: 254, 275, 276, 278, 280, 282, 283, 284, 288, 291; roz dział 13:
306n, 308, 309, 311, 314, 315, 318, 321, 323, 325; roz dział 14: 294, 296,
298, 290n, 301, 302, 303 – Księ ga II roz dział 1: 331, 332, 334, 335, 336,
337, 339, 340; roz dział 2: 341, 343, 344, 348, 350n; roz dział 3: 343, 344,
347, 351, 352, 354; roz dział 4: 349, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361;
roz dział 5: 334, 370, 372n, 374, 375, 376; roz dział 6: 377, 378, 379, 380,
381, 383 – Księ ga III roz dział 1: 338, 340, 384, 385, 389, 395, 400, 402,
405; roz dział 2: 408, 409, 410, 411, 412n; roz dział 3: 416, 417, 418, 419,
420n; roz dział 4: 413, 414, 421, 422, 424, 427, 429, 432, 433; roz dział 5:
434, 435, 436, 437; roz dział 6: 439, 440, 441, 442, 443, 445, 447; roz dział
7: 450n, 470, 492, 493, 494; roz dział 8: 452n, 465, 466; roz dział 9: 461n,
462, 463, 464, 466, 468, 469, 479; roz dział 10: 503, 504, 521, 522; roz -
dział 11: 498, 500, 511, 512n; roz dział 12: 508, 509, 514, 515, 516n; roz -
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dział 13: 517n, 522, 524; roz dział 14: 525, 535; roz dzia ły 14-15: 526; roz -
dział 15: 533, 556n, 567, 568; roz dział 16: 569, 570, 571.

SUM MA Vo lun tas Dei (wyd.: O. Lot tin): 453.
SY AGRIUSZ, Re gu lae de fi ni tio num (wyd.: Künstle; PLS 3,136n), nu me ry
1-2: 125; nu mer 8: 124.
SYM BO LUM ATHA NA SIA NUM: 117,159.
SYM BO LUM CON STAN TI NO PO LI TA NUM: 78.
SYM BO LUM CON CI LII TO LE TA NI I: 80. 
SY NOD w RI MI NI (359) i współ istot ny: 253.
Syr, 1,1: 91, 95, 362; 1,4: 336; 3,22: 105; 5,14: 105; 10,15: 571; 11,14: 547;
17,1: 330; 18,1: 337, 389; 18,30: 511; 23,29: 276; 24,5: 66; 34,24: 561 (Glossa
or di na ria); 37,23: 320; 43,22: 395; 43,47: 347.

Tb 5,12: 380.
Tes I 2,16: 537; 3,10: 116.
Tm I 1,5: 548; 1,17: 176; 2,4: 312, 313, 314; 2,5: 147n, 499; 2,14: 443
(Lom bard), 443 (Glos sa or di na ria), 445; 4,1-2: 4; 6,10: 571n (Lom bard);
6,13: 360 (Lom bard); 6,15: 79, 176; 6,13: 62, 79, 97, 98, 128, 176; 6,20:
254.
Tm II 4,3-4: 4.
TO MASZ z Akwi nu, i po czą tek Księ gi II Dys tynk cji 15: 398; oraz Dys tynk -
cji 27: 480.
Tt 1,2: 338.

VAN DEN EYN DE D., Es sai chro no lo gi que: 79. – No uvel les préci sions: 79.

WA LA FRYD, zo bacz Stra bo.
WAL TER z Mau re ta nii, De Tri ni ta te (PL 209,575nn), roz dział 1: 97; roz -
dział 2: 63, 190; roz dział 3: 144; roz dział 4: 103; roz dział 6: 190, 191;
roz dział 8: 179; roz dział 12: 195. – Epi sto la ad Pe trum Aba elar dum (wyd.:
H. Ostlen der, Flo ri le gium Pa tri sti cum XIX,34nn): 172.
WE ISWE ILER H. (wyd.) Sum ma Deus: 343, 355, 359. – La «Sum ma sen -
ten tia rum» so ur ce: 291, 303, 332, 341, 433, 435, 442, 464.
WE RYK (pseu do) OP, i po czą tek Księ gi I Dys tynk cji 18 Sen ten cji Pio tra
Lom bar da: 152.
WIL HELM z Cham pe aux, Sen ten tiae (wyd.: o. Lot tin, Psy cho lo gie et mo -
ra le V,189nn), n. 244: 453; n. 246: 426.
WIL HELM ze Św. Teo do ry ka, Ad ver sus Pe trum Aba elar dum (PL 180,
240nn): 560.
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WIL HELM z Vau ro uil lon OFM, i po czą tek Księ gi II Dys tynk cji 27 Sen ten cji
Pio tra Lom bar da: 480.
Wj, 3,6: 251; 3,14: 64, 95 (Glos sa or di na ria); 4,22: 199; 7-8: 362; 7,10-11:
412; 8,18: 71; 8,19: 362, 365; 13,3: 498 (Glos sa or di na ria); 13,13: 498;
15,3: 64; 20,2-3: 63; 20,5: 518, 522; 20,8: 405; 20,15: 567; 20,17: 567;
21,22-23: 510 (Glos sa or di na ria); 23,22: 570 (Glos sa or di na ria), 571
(Glos sa or di na ria); 23,23: 570 (Glos sa or di na ria); 32,4: 520; 32,31: 520;
33,20: 369.

YSA GO GE IN THE OLO GIAM (wyd.: A. M. Land graf): 211.

Za 3,1: 378.
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IV. [605] TEO LO GIA

Abra ham, ofia ra: 311, 324.

Adam grzech i ka rę prze ka zał po tom kom 496, 502, 503; ska ził wszyst kich
(Au gu styn) 501; za szko dził ca łe mu ro dza jo wi ludz kie mu (Au gu styn) 499,
520; zmie nił ludz ką na tu rę 519, 521; ja kim spo so bem wszy scy w nim zgrze -
szy li 501n; zo bacz: Grzech pier wo rod ny.

Adam i Chry stus, z bo ku Ada ma Ewa, z bo ku Chry stu sa Sa kra men ty 417;
Cia ło Chry stu sa ufor mo wa ne z cia ła po cho dzą ce go od Ada ma 509.

Adam i Ewa, nie wia sta z mę żczy zny 416n; czy w ra ju mo gli spół ko wać
427n, 506; ja kie dzie ci by ro dzi li 429-432; oboj gu da ne zo sta ło przy ka za -
nie 438; ich ku sze nie 433-438; dla cze go Bóg do zwo lil ku sić czło wie ka
447n; dia beł ku si ciel z za wi ści w po sta ci wę ża 433-435; tro ja ki przed miot
436; po rzą dek ku sze nia 440; ku si ciel ra dził, nie zmu szał, dla te go do bro -
wol nie zgrze szy li 565; po cho dze nie i ko rzeń ich grze chu 439-442; ja kim
spo so bem mo gli zgo dzić się na grzech 446n; kto bar dziej zgrze szył 442-
445; Adam zgrze szył prze ciw ko so bie i prze ciw Bo gu, Ewa ta kże prze ciwko
bliź nie mu 443; jak się tłu ma czy li 444; grzech zo stał im od pusz czo ny, ale
nie zo sta li przy wró ce ni do ra ju (Au gu styn) 522; dla cze go dał się na pra wić,
a anio łów nie 437n, 440.

Adam, ku szo ny tyl ko ze wnętrz nie 437; nie z ko niecz no ści lecz do bro -
wolnie zgrze szył 556 (Ge na diusz), 565 (Au gu styn); czy uwie dzio ny 441n;
w czym oszu ka ny 443; nie uwie rzył dia błu 441-445; zo bacz: Adam i Ewa.

Adam, nie wol nik grze chu 466, wzię ty pod wła dzę dia bła 535; zra nio ny 
w przy ro dzo nych, po zba wio ny dar mo wych 465, 493, 535; wy gna ny z ra ju
493-495; zna le zio ny zły (Qu odvult deus) 493; uci śnio ny i zwy cię żo ny przez
żą dzę 464; w złu ma sła bość 464; przy tłu mie nie wol nej wo li 465, ko niecz -
ność umie ra nia 422, 536.

Adam, pierw szy grzech, od stęp stwo (Au gu styn) 537; nie po słu szeń stwo
496, 502; prze kro cze nie 441n; za mie rzo ne (Izy dor) 445; w wo li (Au gu styn)
565; w któ rym wie le wi dać grze chów 518n; czy cię ższy od in nych 521n;
czy uczyn ko wy ten sam co pier wo rod ny 496, 500, 502, 508, 521; grzech 
i przy czy na grze chu, lecz nie ka ra za grzech (Au gu styn) 564.



Adam, po czą tek ro dza ju ludz kie go 416; ja kim spo so bem wszy scy lu dzie 
w nim by li 501n, 503n.

Adam, stwo rzo ny po za ra jem 413, 416; uczy nio ny w mę skim wie ku 410,
412n; uczy nio ny pra wy 451, 556 (Ge na diusz); dla cze go uczy nio ny (cel czło -
wie ka) 332n; dla cze go du sza jest złą czo na z cia łem 334n; czy du sza zo sta -
ła stwo rzo na przed cia łem 411n (Au gu styn); stwo rzo ny przed nie wia stą 
i dla cze go 416; dla cze go Pan Bóg stwo rzył, któ ry wie dział, że sta ną się 
źli 447n.

Adam, umiesz czo ny w ra ju 413; tam przez ja kiś czas 495; stan przed upad -
kiem 421-433; duch przy le gał do Bo ga (Am bro ży) 493; wol ny był od wszel -
kiej bie dy 468; bez po żą dli wo ści 443; je go do bra przy ro dzo ne i dar mo we
465; zdob ny cno ta mi 493; miał ła skę sta ło ści a nie po stę pu 450-452, ani
wy trwa nia 492; stąd po trze bo wał ła ski współ dzia ła ją cej, a w pe wien spo -
sób ta kże dzia ła ją cej 492; wol ność je go wo li 464; zna jo mość rze czy, po zna -
nie Stwór cy i sie bie 448n; zna jo mość do bre go i złe go 415; czy prze wi dy wał
przy szłość 450; jak nie śmier tel ny oraz śmier tel ny 422-427; nie śmier tel ny 
z na tu ry czy ła ski 424, 492; po trze bo wał po ży wie nia 422; przy ka za nie 
o drze wie ży cia 424-427, 495; przy ka za nie po słu szeń stwa 433; kie dy i jakich
sy nów zro dził 427-432; na koń cu miał przejść do lep sze go 426, 428n, 432;
zo bacz: Adam i Ewa; Stan spra wie dli wo ści.

Aga bus pro rok (Dz 21,10) 328.

Anio łów chó ry, dzie więć i hie rar chia 370-375; okre śle nie 371; anio ło wie
nie rów ni ani na tu rą ani ła ską 342; chó ry zwa ne są od za dań, któ re peł niej
przy ję ły (Grze gorz) 372, 373; po dzie lo ne przez Dio ni ze go 371; z któ re go
chó ru byl Lu cy fer 373n.

Anio łów dzie sią ty chór, lu dzie ma ją cy za stą pić upa dłych anio łów 334, 375
(Gra cjan, Glos sa or di na ria) 437.

Anio łów dzie wią ty chór, anio ło wie w ści słym zna cze niu 370n; na zwa od
zwia sto wa nia (Dio ni zy) 378; zwia stu ją mniej wa żne 371; za da nie: straż
ludzi i na tchnie nie wo lą Bo żą 379-381.

Anio łów po słan nic two 367n, 377-381; po sy ła ni są na słu żbę czło wie ko wi
272 (Be da), 273 (Am bro ży), 333, po nie waż te raz są na si 333; czy wszy scy
są po sy ła ni 377n; przez to nie prze sta ją kon tem plo wać 378n, po nie waż 
w Bo gu bie gną gdzie są po sy ła ni (Be da) 272, 378 n.

Anio łów straż 283, 379-381; anio ło wie stró żo wie są z naj ni ższej hie rar chii
380; da ni są po szcze gól nym lu dziom, czy sa mym wy bra nym 379n.

Anio ło wie do brzy, zwró ce ni do Bo ga i utwier dze ni w do bru przez ła skę
351-354, 390; nie by ło ich za słu gą, że nie upa dli 452; czy prze wi dzie li przy -
szłe do bro 348-350; ich ufor mo wa nie 389n, ja ko zmien ni z na tu ry sta ją się
nie zmien ni przez ła skę (Izy dor) 361; stąd zwa ni są świa tłem 336, 345, 353,
389n, nie bem 337, 341, 344, 345, 384, 385, dniem 352, ży ciem i mą drością
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(Au gu styn) 336; umoc nie nie usu wa grzesz ność 359, ale nie wol ność wo li
359-361; czy na umoc nie nie i szczę śli wość w ja kiś spo sób za słu ży li 353n;
co za słu gu ją przed są dem 354, 381-383; po zna nie w Sło wie (Izy dor) 383 –
miej sce ich, nie bo em pi rej skie 339n; w Bo gu bie gną (Be da) 272, 378; są
świą ty nią Bo ga 263,266; imio na 378; dla cze go wszy scy zwa ni są anio ła mi
379; licz ba ich ma być do peł nio na przez lu dzi 375n – uka zy wa nie się 366-
368; ich przy bra ne cia ła 366, 367n – wy żsi oświe ce ni przez Bo ga, ni żsi
przez wy ższych, lu dzie przez ni ższych 379 – dwo ja ki obo wią zek: to wa rzy -
szyć, kon tem plo wać i słu żyć 272, 377; słu żeb ni Sy na 379 – moc, któ rej pod -
da ni są źli anio ło wie i źli lu dzie 346; nie są stwór ca mi 406, 418; ich po słu ga
w for mo wa niu Ewy (Au gu styn) 418.

Anio ło wie du chy nie biań skie w ogól no ści 336-383; stwo rze ni, czy przed
wszel kim stwo rze niem 336-339; do bre dzie ło Bo ga 526; z na tu ry do brzy -
343 -347. 351, lecz jak by bez for my 340n, ciem no ści (po nie waż nie do-
sko na li) 390; czy stwo rze ni w dar mo wych 345, 348-351; czy do sko na li 
i szczę śli wi 348-351, 350 przy pis; nie roz kła dal ni i nie śmier tel ni 343; w nie -
bie em pi rej skim (Stra bon, Be da) 339n.

Anio ło wie przy mio ty istot ne 341-343; ró żnią się wła sno ścia mi oso bo wy -
mi 341; czy rów ni w przy mio tach 342n; ja kie po zna nie przed upad kiem
348; wol na wo la 352; mi łość na tu ral na 348; zmie nia ją się we wła ści wo -
ściach we wnętrz nych 271; czy już po dzie le ni na chó ry 373n; cie le śni czy
bez cie le śni 346, 365-367; opi sa ni miej scem 270-273; po ru sza ją się z miejsca
na miej sce i w cza sie 271, 273; zo bacz: Miej sce, Opi so wo.

Anio ło wie źli, zo bacz: De mo ny, Dia beł.

Ano mia, nie go dzi wość wbrew pra wu lub bez pra wa, 530.

An ty chryst, uka że się przed są dem 357.

Ar cha nio ło wie, zwia stu ją wa żniej sze 371. Zo bacz: Anio łów chó ry.

Ariusz i Aria nie, błę dy 186, 196, 212, 230, 253.

Bar wa, przy pa dłość w stwo rze niu cie le snym 99.
Be lial, ozna cza od stęp cę 378.

Bel ze bub, wład ca de mo nów 576.

Bez grzesz ny, dla cze go czło wiek nie zo stał uczy nio ny 448.

Błąd, po stę pu je nie za praw dą lecz upodo ba niem (Hi la ry) 3 (zo bacz: Nie -
wie dza); błę dy orze ka nia osób o sub stan cji 79; błę dy po tę pio ne na kon sy -
sto rzu w Re ims (1148) 79.

Blask, Syn (Au gu styn), 107 (Ory ge nes).

Błęd no wier cy nie idą za praw dą, lecz za upodo ba niem (Hi la ry) 3; psu ją
świę tość wia ry 4; czy ich czy ny są do bre 562-566; w ja ki spo sób grze szą
prze ciw ko Bo gu 569.
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Błęd no wier stwo, Gil ber ta od ma wia ją ce go orze ka nia  trzech osób o sub -
stan cji Bo żej 78, 246, o od nie sie niu wła ści wo ści do osób 242-246; Mak sy -
mi na prze czą ce go współ istot no ści Sy na 85, twier dzą ce go, że Oj ciec jest
po tę żniej szy od Sy na 92, twier dzą ce go, że jest trzech bo gów 163-165;
zobacz: Ariusz, Eu no miusz.
Bliź ni, grzech prze ciw ko bliź nie mu  569.
Bluź nier stwo, złe sa mo w so bie i nie mo że za ist nieć w do brym ce lu 559.
Bóg – dzia ła nie na ze wnątrz 393-395; stwór ca i po czą tek wszyst kie go 77,
216, 329, 363, 418; stwa rza bez po ru sze nia al bo zmia ny 98, 331, bez
koniecz no ści 332, z do bro ci (Au gu styn) 332, roz ka zu jąc, chcąc (Be da) 410
(zo bacz: Stwór ca, Dzie ła sze ściu dni – roz rzą dził wszyst kim co do licz by,
mia ry i wa gi 343, 374; spraw ca wszel kie go do bra 319; nie jest spraw cą zła
345, 347, 531, 545, 546; czy jest spraw cą grze chu ja ko czy nu 530, 531-534,
540n, 543-546; czy mo żli wość grze sze nia jest od Bo ga al bo od nas 577-579;
sam wi dzi ser ce czło wie ka 551; sam uspra wie dli wia czło wie ka 264 (zo bacz:
Uspra wie dli wie nie); sam spra wia cno tę w czło wie ku 480 (zo bacz: Cno ty);
wień cząc za słu gi wień czy swo je da ry (Au gu styn) 484; cel ce lów 549, cel do -
brej wo li 547; do cho dzi się do nie go nie miej sca mi lecz czyn no ścia mi 269;
przez za miesz ka nie bar dziej zna ny niż bliź ni (Au gu styn) 142; Oj ciec nasz
200, 222; ‘cier pli wość mo ja’ 144; uciecz ka na sza 222; li tu ją cy się nad na mi
471, 472, 474, mi łu ją cy nas 58n; nim win ni śmy się roz ko szo wać, a nie po -
słu gi wać 58.
Bóg – isto ta jed na i pro sta 70; tyl ko Bóg wła ści wie na zy wa ny jest isto tą albo
ist nie niem 95, 96, 97; sam praw dzi wie ist nie je, nie zmien nie i pro sto 69
(Au gu styn), 95; w Bo gu tym sa mym jest po sia dacz i po sia da ne 101n; ja kim
spo so bem sub stan cja 100n, 245; nic odeń lep sze go (Au gu styn) 72; naj wyż-
szy duch (Be da) 272; pierw sze i naj wy ższe ży cie 108, 226; z na tu ry a nie 
z wo li jest Bo giem 89-91; je den 63 (Ful gen cjusz), 79 (Au gu styn), 229-231;
wszyst ko, co jest w Bo gu, jed no jest (Hi la ry) 101; co kol wiek w Bo gu jest,
jest Bo giem 101n; jed ność oka za na w No wym Te sta men cie 67; praw da
samo ist na (Hi la ry) 96, i praw do mów ny 96 (zo bacz: Praw da); naj wy ższe
dobro 71, 252, nic mu nie bra ku je 350n (zo bacz: Do bro nie stwo rzo ne);
mi łość 110n, umi ło wa nie 142n; spraw ca do bre go 260.
Bóg – isto ta je go, po zna wa ny przez to, co zo sta ło uczy nio ne 68-77; ro zu -
mo wa niem z bra ków stwo rze nia 69; z pięk na, po rząd ku itd. stwo rze nia 
70, 76.
Bóg – na zwa na tu ry, mo cy, (Am bro ży) 64; Elo him 65; Pan 220-222; Pan
przed cza sem 220n, 338; je den Bóg, jed na isto ta, je den po czą tek 76.
Bóg – przy mio ty: wiecz ny 331 (zo bacz: Wiecz ność); szczę śli wy 79; nie -
zmier ny 249, 269, 270, 273, 535; wiel ki nie ma są lecz si łą (Au gu styn) 99,
ogar nia wszyst ko (Au gu styn) 273n; nie po ru szo ny i nie opi sa ny przez miej -
sca i cza sy 270-273; nie zmien ny 69, 95, 97, 221n. 263, 264 (Au gu styn), 369,
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532, stąd sam praw dzi wie ist nie je (Au gu styn) 101, cze go prze czy Eu no -
miusz 89; dla te go nie mo że się ani zwięk szyć ani zmniej szyć 332n, ja kim
spo so bem ro śnie w ser cu czło wie ka 146n; bez cie le sny 97, 98n, 116; uzna -
wa ny przez fi lo zo fów 69; nie wy mow ny 254; nie omyl ny 276, 278, 295; nie
jest za wist ny 304; nie wi dzial ny 69, 369, uka zy wa nie się 367-369; wszech -
moc ny 79, 294-298; wszech wie dzą cy 280n; sam praw dzi wie pro sty 98-102,
164n, 186, 249; pięk ny 70.

Bóg – wie dza Bo ża: pierw szy i naj wy ższy umysł 226; je go mą drość 234-
239, 252, 254, 255, 257; i wie dza 226, 254-261, 275-279; ra da 310; zrzą -
dze nie 255, 309; wol ny osąd w Bo gu 359, 462; zo bacz: Wie dza Bo ża.

Bóg – wo la 294, 296-316; jed na wo la i dzia ła nie (Au gu styn) 134; nie na leży
szu kać przy czy ny je go wo li 334; wo la upodo ba nia i zna ku 309-312 (zo bacz:
Upodo ba nie); wo la je go jest ko niecz no ścią (Au gu styn) 413, nie zmien na
(Au gu styn) 420; naj wy ższa spra wie dli wość (Au gu styn) 296; naj wy ższa moc
252, 317, nie zwią za na pra wa mi przy ro dy 420; spra wie dli wa i słusz na 516,
579.

Bo gac twa, dla cze go zwa ne ma mo ną 356n.

Bra ter stwo, wal ka z nim jest grze chem prze ciw ko Du cho wi Świę te mu 575;
zo bacz: Zaz drość.

Byt, po dział (Sy agriusz) 125; czy trzy by ty w Trój cy (?) 193.

Byt, zo bacz: Ist nie nie.

Ca łość, któ ra jest w Bo gu, jest jed na (Hi la ry) 101; i ży je (Hi la ry) 108.

Cel czyn no ści, co to 325, 551; ró żni się od wo li i od za mia ru 551n; wskazuje
czy wo la jest do bra czy zła (Au gu styn) 547; nie za wsze wy star czy do osą -
dze nia do bro ci lub zło ści czy nów 560; wie le w jed nej wo li 548n; czy mo -
żli we są dwa ce le ró żnie skie ro wa ne 540n; do bry cel nie wy star czy, by ka żdy
czyn stał się do bry 557-561; cza sem wy da je się do bry, lecz w rze czy sa mej
zły 561.

Cel osta tecz ny, sam Bóg ce lem nad ce la mi 60, 548, 549 (Au gu styn), do któ -
re go na le ży od no sić wszyst kie ce le 550; mi łość 547n; szczę śli wość 56.

Cham i Cha na an 525.

Cha os 340, 384.

Cha ryb da i Scyl la, uni ka ne przez ka to li ka (Au gu styn) 231.

Chci wość, wa da głów na 570; nie opa no wa na żą dza po sia da nia za szczy tów,
wie dzy, pie nię dzy 436; Bo ga nie chwa li 546; w grze chu Ada ma 519.

Che ru bi ny, peł nia wie dzy 371, 373, 495, to jest mi łość (Izy dor) 495; dla -
cze go strze gą ra ju ziem skie go 494n.

Cho ro ba na tu ry, za rze wie 500, 506.
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Chry stus ob lu bie niec Ko ścio ła ufor mo wa ne go na krzy żu 417; po zmar -
twych wsta niu dwa ra zy dał uczniom Du cha Świę te go 126n, któ re go przy -
jął ja ko czło wiek, wy lał ja ko Bóg (Au gu styn) 130; cel wier nych w wo li 
i dzia ła niu (Au gu styn) 548; cel pra wa i przy ka za nia 548; grzech prze ciw ko
cia łu Chry stu sa mniej szy niż grzech prze ciw ko Du cho wi Świę te mu (Am -
bro ży) 576.
Chry stus, moc i mą drość Bo ga (Au gu styn) 83, cu dze go nie przy własz czył
444; po sła ny nam na dwa spo so by: wi dzial nie w cie le 132, nie wi dzial nie
138; przy jął cia ło i ludz ką po stać z Ma ryi Dzie wi cy 132, 140, cia ło ufor mo -
wa ne z cia ła, któ re po cho dzi ło od Ada ma, bez grze chu pier wo rod ne go
509; to przy ję cie jest z ła ski, a nie z na tu ry (Au gu styn) 148; przez nie stał
się mniej szy od Oj ca 139n; Du cha przy jął ja ko czło wiek 130, nie we dług
mia ry 147n; Bóg miesz ka w nim przez ła skę zjed no cze nia 264; wia ra Ojców
w je go przyj ście 293.
Chry stus, od ku pi ciel ro dza ju ludz kie go 375; stał się po słusz ny aż do śmier -
ci 140, od no wił nam wol ność 466n; je go mę ka przy czy ną na sze go zba wie -
nia 326, 392; czy mę ka po do ba ła się do brym 327; do bra wo la Bo ga speł nia
się w niej przez złą wo lę lu dzi 325-327; zba wił by czło wie ka choć by anioł
nie upadł 375; dla cze go grzech czło wie ka na pra wił, lecz anio ła nie 437n;
sa kra men ty wy pły nę ły z je go bo ku 417; zstą pił do pie kieł 357.
Chrzest, for ma uka zu je Trój cę 67; gła dzi grzech pier wo rod ny (Au gu styn
wbrew Pe la gia nom) 497; gła dzi co do wi ny 502, 511, 512, 513; po wo du je
peł ne od pusz cze nie grze chów (Au gu styn) 512; osła bia po żą dli wość 511,
512; czy zmy wa brzy do tę cia ła 513n.
Cia ła – ludz kie, Ada ma ufor mo wa ne z mu łu zie mi 410; stan przed grze -
chem 423; ja kim spo so bem wszyst ko w cie le pierw sze go czło wie ka 504;
for mo wa nie w ło nie (Ge na diusz) 421; ro sną w od stę pach cza su zgod nie 
z na tu rą 430; po sta wa wy pro sto wa na 409; nie są wię zie niem du szy 291n;
grzech, po zba wie nie i ze psu cie do bre go cia ła (nie śmier tel no ści) 536;
zobacz: Du sza i cia ło.
Cia ła – po wietrz ne anio łów (?) 346, 365-368; cia ła przy bra ne przez anio -
łów (Au gu styn) 367n.
Cia ła – uwiel bio ne, co zmar twych wsta nie 504n, w ja kiej po sta wie 505;
przez ła skę Stwo rzy cie la 335, bę dą udu cho wio ne, chy że, nie śmier tel ne 423.
Cia ła – wszyst kie ra zem stwo rzo ne w po mie sza niu 387; ró żni ce co do istoty,
for my, wa gi 342; wy mia ry 270; po ru sza ne przez Bo ga miej sco wo i cza sowo
(Au gu styn) 271.
Cia ło, stwo rze nie naj ni ższe 335.
Ciem no ści, brak świa tła (Au gu styn) 386; lecz i ja kimś spo sem „coś” 386n;
by ły nad głę bo ko ścią (Glos sa or di na ria, Au gu styn) 387.
Cię żar, po cią ga do sta ło ści (Au gu styn) 374.
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Ci sza, gdzie nie ma dźwię ku (Au gu styn) 386.
Cno ta (spraw ność), do bra ja kość du cha, któ rą do brze się ży je itd 479, 480;
do bry uży tek wol nej wo li (Au gu styn) 479; do bra ja kość du cha, któ ra da je
for mę du szy (Ber nard?) 482; czy do bry uży tek władz we wnętrz nych 486;
przy pa dłość w stwo rze niu 100; fał szy wa, bez uzna nia praw dy od wiecz nej
(Au gu styn) 562; czy cno ta jest ła ską 481n.
Cno ty (spraw no ści), po ru sza ne przez Bo ga z ze wnątrz, przez wol ną wo lę
od we wnątrz 481-483; for mą ich mi łość 484; z ich da rów je ste śmy do brzy
i ży je my spra wie dli wie 484; do sko na lo ne są po ku sa mi dia bła 437; czy należy
pra gnąć ich dla nich sa mych 59-61.
Cno ty teo lo gicz ne, ko niecz ne do za cho wa nia przy ka zań Bo żych 562n;
miłość for mą cnót 151n, 484; zo bacz: Wia ra, Mi łość.
Co kol wiek w Bo gu jest, Bo giem jest 72,101n.
Cu dzo łó stwo złe w so bie 559; w ja ki spo sób złe 533; do bra przy czy na nie
czy ni do brym 559, 561.
Czas 220-272, 400; jest zmie nia niem ja ko ści w stwo rze niu 271; od Bo ga
usu wa się 96, 97, 118, 292n; za czął się ze stwo rze niem 221, 338, i nie było
go przed świa tem 339; był już pierw sze go dnia 390; czte ry po ry ro ku, po
stwo rze niu świa teł 400; te raz bie gnie po wta rza niem sied miu dni 405.
Część, wy klu cza się w Bo gu 70, w Trój cy 163-165; część w stwo rze niu cie -
le snym 98n.
Człon ki rod ne, przed grze chem pierw si ro dzi ce ni mi wła da li 427n; zo bacz:
Od ru chy pierw sze.
Czło wiek – god ność: po sta wio ny po środ ku wszyst kich 333; pan i po siadacz
in nych stwo rzeń 402, któ re mu słu żą na wet anio ło wie 333, ja ko stró że 380;
po sta wą wy pro sto wa ny 409; uczy nio ny na ob raz i po do bień stwo Bo ga 
w Trój cy 71-76, 406-409; szcze gól nym spo so bem pod le ga opatrz ności
Bożej 283.
Czło wiek – na tu ra: z du szy ro zum nej i cia ła zło żo ny 332; nie ma dwóch
na tur, do brej i złej, jak uwa ża Pe la giusz 489; co ma wspól ne go ze zwie rzę -
ta mi 453, 454, 460; co ma so bie wła sne go: ro zum 453n, 456, 460; wol ną
wo lę 448, 460 (zo bacz: Wol na wo la); wła dze du szy 72-74, ma roz ró żnienie
do bra i zła 448; Bo ga mo że po znać przez stwo rze nia 69.
Czło wiek – od ku pio ny a nie anioł 437n, 440; Bóg chce wszyst kich zba wić
312-314.
Czło wiek – stwo rzo ny po wszyst kim 406-418, ja ko pan i po sia dacz wszyst -
kie go 402; for mo wa nie go w ło nie 421; ma ro snąć cia łem i wie kiem 430;
śmier tel ny z ko niecz no ści 422; uczy nio ny, aby Bo ga chwa lić, słu żyć mu 
i nim się roz ko szo wać 332-336; je ste śmy, bo Bóg jest do bry (Au gu styn)
332; czy uczy nio ny dla na pra wy upad ku aniel skie go 334, 375n; po nie waż
wszy scy z jed ne go (Ada ma), po win ni mi ło wać się jak je den 416.
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Czło wiek – upa dek: pierw szy czło wiek zgrze szył 441n; chcąc roz ko szo wać
się so bą 444, cze go nie po wi nien 58 (zo bacz: Adam); grzesz ni je go po tom -
ni 532; czło wiek mo że sam z wol nej wo li upaść, lecz nie po wstać (Au gu -
styn) 481; ku szo ny na trzy spo so by 436; nie dzię ki Bo gu sta je się gor szy
319n, 545; czło wiek zły, na tu ra zła (Au gu styn) 527.
Czło wiek – ze wnętrz ny i we wnętrz ny (Au gu styn) 454.
Czło wiek, ro zum ne stwo rze nie cie le sne 332; do bre dzie ło Bo ga 526; 
wybi ja się spo śród in nych stwo rzeń 69 (Glos sa or di na ria), 402.
Czuć, ja kim spo so bem czu je du sza (Au gu styn) 99; co mo żna czuć wzro -
kiem i do ty kiem cia ła (Au gu styn) 70; zmy sły umiesz czo ne w twa rzy czło -
wie ka 413.
Czyn do bry, ma do brą przy czy nę i cel 557, 558, 560n; po gląd, że nie które
są ro dza jo wo do bre 542n, nie któ re bez względ nie i do sko na le do bre co do
przy czy ny i ce lu 543.
Czyn ludz ki, nie jest na tu rą ani sub stan cją (Au gu styn) 544; nie któ re
wprost do bre, in ne wprost złe 556n; tro ja ka ró żni ca we dług nie któ rych
558; czy ist nie je czyn obo jęt ny 557; po gląd, że wszyst kie czy ny z isto ty swej
są do bre 531-542; czy z ce lu na le ży je oce niać ja ko do bre lub złe 556-561.
Czyn zły, zły w so bie 558, któ ry bez wy kro cze nia za ist nieć nie mo że 561;
któ ry ma prze wrot ną przy czy nę i cel 557, 558, 560n; w do brej rze czy 532-
534; do bry cel nie czy ni do brym (Au gu styn) 558, 559, 560; cel bez po średni,
roz kosz 547, 551; czy pod żad nym wzglę dem nie jest do bry, lecz cał ko wi -
cie grzesz ny 530, 543-547; czy do bry ja ko ist nie ją cy, zły ja ko grzesz ny 531;
czy dru gi grzech do da je złej wo li 566-568.
Czyn nie i bier nie, we dług sku tecz no ści i skut ku 534, 536.
Czysz cze nie do brych przez złych 317n.

Dar i da ny 153-157.
Dar mo we i na tu ral ne 490n; czło wiek zra nio ny w na tu ral nych, po zba wiony
dar mo wych 465, 493, 535.
Da ry Du cha Świę te go. Nic in ne go niż sam Duch Świę ty 128, 131, 143;
Duch za wsze i od wiecz no ści da rem, lecz da ny (da ro wa ny) je dy nie w czasie
253n; czy da wa ne są da ry, a nie sam Duch Świę ty 127-129; roz dzie la ne są
da ry, a nie Dar 152; mi łość więk sza niż wie dza 372; da ry łask wspól ne
wszyst kim w nie bie 372.
Da ry na tu ral ne, czy rów ne we wszyst kich 373, 517; te któ re po prze dza ją,
ale nie za słu gu ją na uspra wie dli wie nie 473n, 475-477; in ne da ry bez mi łości
nic nie po ma ga ją (Au gu styn) 145.
Da wid pro rok 65, 66, 67.
De mo ny – po upad ku, na dal co do na tu ry i ro zu mu wy bit niej sze (Au -
gustyn) 434; za cho wu ją ży we ro zu mie nie i by strość (Izy dor) 361n; oraz 

Skorowidz592



po zna nie 362; ma ją wol ną wo lę, lecz nie do do bra 359n, po nie waż za twar -
dzia li w złu 359, sta li się ciem no ścia mi 352; hie rar chia wśród nich 356; czy
ma ją cia ła 363, 365-367 – ich miej sce: cho ciaż są tam gdzie Bóg, jed nak nie
są z nim 265n, 269; są w ciem nym po wie trzu 355n, jak w wię zie niu (Au gu -
styn) 362, 366; czy nie któ rzy już w pie kle 357; po są dzie wszy scy zo sta ną
strą ce ni do pie kła 356; jak mo gą cier pieć od ognia (Au gu styn) 366 – złość:
za śle pie ni opusz cze niem ła ski 351, wo lę ma ją za wsze do złe go 360; do brej
wo li od zy skać nie mo gą 578; ja kim spo so bem chcia ły śmier ci Chry stu sa
328 – po sy ła ne są dla do świad cza nia: osob nym lu dom 356, osob nym lu -
dziom 356, 380 (Grze gorz z Ny sy), osob nym wa dom 356n, 358 (Ory ge nes)
– ma ją moc oszu ki wa nia, do świad cza nia (szko dze nia), ku sze nia (uwo dze -
nia) 362; dla cze go 362, 363n; oszu ku ją sztu ka mi ma gicz ny mi 361-365,
gdzie nie są stwór ca mi 406, 418; czy na pa da ją lu dzi (opę ta nie) 369n; wy -
rzu ca ne w Du chu Bo ga 576; ma ją moc szko dze nia da ną i ogra ni czo ną przez
Bo ga 364, 435, 578n, lecz po ko nu ją ich świę ci 358; ku szą i po bu dza ją ludzi
do złe go 355n, 362-364, 380, 459n; wo li Bo żej nie mo gą prze szko dzić 324.

De mo ny – przed upad kiem, stwo rze ni do brzy a nie źli 343-347, 351; do -
sko na li 348; ale nie szczę śli wi 350 (i przy pis); z wol ną wo lą 352; nie świa -
do mi przy szłe go upad ku 348-350; by li z wy ższych i ni ższych 354, czy już
po dzie le ni na chó ry 373n.

De mo ny – upa dek, za raz czy po ja kimś cza sie 343-347; za wi nio ny 353;
jakim grze chem 351, 355; py chą 345; Lu cy fer po cią gnął ich za so bą 355;
ilu upa dlo 355, 375; dla cze go nie od ku pie ni 437n, 440; licz ba ich ma być
od two rzo na przez lu dzi 334, 375, 437.

De mo ny (źli anio ło wie) 354-370.

Deszcz, po cho dze nie (Au gu styn) 396; wzór ła ski 482.

Dia beł – po upad ku: wład ca de mo nów (Au gu styn) 360, 366; wład ca te go
po wie trza 459; ma władz two zło ści 346; wy na lazł złość 530n; do brej wo li
od zy skać nie mo że 578; ma ser ce za twar dzia łe 574; dla te go je go czy ny są
wa da mi (Pseu do Au gu styn) 544 – z ża ru za zdro ści stał się prze ciw ni kiem
(sza ta nem) 433, i przez za zdrość ku sił czło wie ka 347, pierw szych ro dzi ców
433-438, i Chry stu sa 358; za wi ścią wpro wa dził śmierć na okrąg zie mi 497;
pod stę pem a nie si łą po ko nał czło wie ka 433; łotr ra nią cy i odzie ra ją cy 464,
493, 535; chciał śmier ci Chry stu sa 328 – do tąd ma moc szko dze nia udzie -
lo ną przez Bo ga 435, 578n (zo bacz: De mo ny, moc); ku si lu dzi 459n; ja kim
spo so bem na peł nia ser ce czło wie ka 370; wi ną grze chu pier wo rod ne go
trzy ma du sze od dzie lo ne od Bo ga (Au gu styn) 512; żą dze na rzę dzia mi dia -
bła (Au gu styn) 500; więk szą moc bę dzie miał w cza sach An ty chry sta 458.

Dia beł – przed upad kiem: po czą tek dróg Bo ga 354; uczy nio ny do bry  343-
347; wspa nial szy i god niej szy od in nych 354n, 373, 374; z któ re go chó ru (?)
373n; nie prze wi dy wał swe go upad ku (Au gu styn) 347; nie za wsze był
wężem (Ory ge nes) 347.
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Dia beł – upa dek: ‘Ja kim spo so bem upa dłeś’ 355; grze chem je go py cha i po -
żą da nie po do bień stwa do Bo ga 355, 416, chciał wstą pić na nie bo 341, nie
chciał być pod Bo giem (Au gu styn) 444; i za bił sa me go sie bie 347 – kie dy:
za raz na po cząt ku (Au gu styn) 344; po chwil ce 343-347; „mę żo bój ca od po -
cząt ku” 344, 346n; ‘po czą tek dzie ła Bo że go’ 346; grzech dla cze go nie ule -
czal ny 437, 440.

Dia beł (Lu cy fer) 354-358, anioł grze szą cy swą py chą 355; je den duch a nie
je den chór 355; dla cze go ‘Ju trzen ka’ 355; licz ne je go imio na 378, 433.

Dia lek ty cy, ich re gu ła o prze ci wień stwach chy bia w do bru i złu (Au gu -
styn) 528.

Dłu żnik, Bóg nie jest na szym dłu żni kiem, my je ste śmy je go dłu żni ka mi
300.

Do sie bie 179.

Do bra przy ro dzo ne i dar mo we, zo bacz: Do bro.

Do bro dar mo da ne, któ re go czło wiek zo stał po zba wio ny 465, 535.

Do bro mo ral ne, po czwór ne je go uję cie 317n; czyn god ny na gro dy do życia
563; wol ny osąd wy bie ra z po mo cą ła ski 452; cza sem nie do brze po wsta je
(Au gu styn) 558; wa dli we, któ re za wie ra zło (Au gu styn) 527.

Do bro na tu ral ne 61, 465, 535; wy ró żnia się wiel kie (cno ta), śred nie (moc
du cha), ma łe (cia ło) 479, 485; do bra, w któ rych czło wiek zo stał zra nio ny
465, 535, 544; do bro, któ re po prze dza uspra wie dli wie nie, ale nie za słu guje
475-477; do bra nie za ni ka ją, na wet gdy sta ją się wa dli we 553.

Do bro nie stwo rzo ne czy li naj wy ższe, Bóg 58, 59, 252, 320; któ re mu nie
brak żad nej do sko na ło ści 304; któ re go in ne do bra są uczest nic twem (Augu -
styn) 532; do nie go tyl ko na le ży przy lgnąć 60; bez nie go nic nie jest do bre
562; od nie go od paść jest złem 320, 535; ist nie je my po nie waż Bóg jest
dobry 59, 332.

Do bro on to lo gicz ne 318, 319, 532; wszyst ko, co z na tu ry jest do bre, Bóg
czy ni z ni cze go (pseu do Au gu styn) 544; ca łe dla czło wie ka uczy nio ne 333;
na ile je ste śmy, je ste śmy do brzy (Au gu styn) 59, 332; po znał Bóg przez
potwier dze nie 260; czy od Bo ga po cho dzi do bro w złym czy nie 530-534,
543-546, 558.

Do bro po rząd ku, ist nie nie lub sta wa nie się zła jest do brem 315, 317;
dobro wy pły wa ta kże ze zła, do brze przez Bo ga upo rząd ko wa ne go 317,
318n; zo bacz: Zło, Świat.

Do bro stwo rzo ne, wie lo ra ko się poj mu je 564; nic do bre go bez do bra naj -
wy ższe go (Au gu styn) 562; do cze sne in ne, wiecz ne in ne 432; wszel kim na -
szym do brem Bóg, al bo coś od nie go (Au gu styn) 59; peł ne, cał kiem po zba -
wio ne zła (Au gu styn) 527; wszyst ko co spra wie dli we (Au gu styn) 547;
‘widział Bóg, że by ło do bre’ 397,404n.
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Do broć Bo ga, Bóg sam (Au gu styn) 101; przy czy na rze czy (Au gu styn) 59,
80, 332; przy pi sy wa na Du cho wi Świę te mu 253 – na tu ral na, któ rą stwo rze -
nie otrzy ma ło od Bo ga w sa mym stwa rza niu 517.
Do broć i złość czy nów ludz kich 531-534. 557; z przczy ny, ce lu, za mia ru
558n.
Do broć na tu ral na nie wier nych, czy jest do bra 564.
Do cze sne pro wa dzi do wiecz ne go 56; mo żna pro sić o nie w mo dli twie,
lecz dla ży cia wiecz ne go 550.
Do pust, zna kiem wo li Bo żej 310-312, 323n.
Do sko na łość, cia ła Ewy bez do dat ku z ze wnątrz 417n; du cho wa jest 
z Chry stu sa (Au gu styn) 548 – do sko na łe zwie się trze ma spo so ba mi 350n;
Bóg wszech do sko na ły 351; do sko na łe nie wła ści wie orze ka się o tym, co
jest nie do ko na ne (Grze gorz) 106.
Drze wo wia do mo ści do bre go i złe go 414-416.
Drze wo ży wo ta, skąd nie śmier tel ność przed grze chem Ada ma 414, 424;
lecz ja kie ko rzy sta nie 495; czy Adam spo ży wał przed grze chem 495; po
grze chu 494.
Duch Świę ty – da ny lub da ro wa ny jest przez Bo ga, w cza sie 153, 154, 157,
220, 222n; w po cho dze niu czy li po sła niu do cze snym 128-130, 138-148,
któ rym od Oj ca i Sy na po cho dzi na uświę ce nie stwo rze nia 126; po Zmar -
twy chw sta niu Je zus dał dwa ra zy 127; czy sam da je sie bie 130-132; czy pra -
ła ci da ją Du cha 129n; wi dzial nie po sy ła ny jest w po sta ci go łę bi cy, w po-
dzie lo nych ję zy kach ognia 138n; nie wi dzial nie po sy ła ny jest i da ro wa ny
wier nym 141-159, ja ko Dar życz li wo ści Bo ga 71; aby był mi ło ścią, któ rą my
mi łu je my Bo ga i bliź nie go 112, 142, 152, 484; ten po gląd Mi strza przez
więk szość jest od rzu co ny 148-152; aby miesz kał i uświę cał du sze 126-130,
157, 266, 273, 290; czy zwięk sza się lub zmniej sza w czło wie ku wraz z mi -
ło ścią 146-148; da ry je go 152n, roz da je jak chce (Am bro ży) 462; wle wa ny
jest, by opa no wać go rącz kę świa to we go pra gnie nia (Am bro ży) 128; da je
mo żli wość do bre go dzia ła nia 490; bez Du cha wo la nie jest wol na (Au gu -
styn) 475; wszel ka praw da od Du cha Świę te go 320n (Au gu styn, pseu do -
-Am bro ży); grzech prze ciw ko Du cho wi Świę te mu 572-577.
Duch Świę ty – Duch Pań ski wy peł nił zie mię 265; spraw ca wszyst kie go 394;
uno sił się nad wo da mi 67, 386; cia ło Chry stu sa ufor mo wa ne dzia ła niem
Du cha Świę te go 509; wy peł nił Chry stu sa 265; na tchnął Pi smo Świę te dla
na sze go zba wie nia 397; co tyl ko usły szał opo wie dział Apo sto łom 96.
Duch Świę ty – jest da rem Bo ga wła ści wo ścią nie zmien ną i wiecz ną 153,
154, 201; w tej na zwie wi docz ne jest od nie sie nie 154, 201; dar Oj ca i Sy na
(Au gu styn) 71, 153; Syn po cho dzi ja ko zro dzo ny, Duch ja ko da ny 93, 121n,
122 (Au gu styn), 156, 158; mi łość czy umi ło wa nie i życz li wość, któ rą Oj ciec
i Syn sie bie wza jem i nas mi łu ją 110, 112, 113, 232, 573, 577 (przy pis);
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wspól no ta, jed ność 113, 201, po łą cze nie 226 (Au gu styn), zgo da 228 (Au -
gu styn), 232, złą cze nie 232, „w nim” 68, 71, 262; dar, uży cie (Hi la ry) 225n;
czy po do bień stwo 407n; Duch jest Oj ca 110, 114n; Duch Sy na 68, 110,
114n; czy Duch nasz 158; stąd przy pi sa nia: do broć 71, 577, umi ło wa nie
577 (przy pis); zo bacz: Przy pi sa nia – Du cho wi Świę te mu.
Duch Świę ty – po cho dzi od Oj ca i Sy na 114-121; po cie szy ciel wy pły wa ją -
cy z po cie chy (Dy dym) 117; nie jest z ja kiejś ma te rii, ani z ni co ści (Au gu -
styn) 87; lecz sam istot nie od Oj ca i Sy na po cho dzi (Ful gen cjusz) 77, 87;
od wiecz no ści 131, 154, po cho dząc otrzy mał by był i by był sub stan cją 155;
rów ny Oj cu i Sy no wi 113 (Au gu styn), 128n, 137, 139, 159, 224; czy wcze -
śniej lub peł niej po cho dzi od Oj ca 118-121; nie na zy wa się zro dzo ny 93,
121-123; czy zwie się nie zro dzo ny 124n; czy jest za sa dą 215-219.
Duch Świę ty, 67, 114-159, 201-240; co to jest 113; trze cia oso ba Trój cy
127.
Duch, duch ro zum ny i bez cie le sny 73; lep sza część czło wie ka 72, 73, 75
(Au gu styn); wśród dóbr przy ro dzo nych 465, 535, 544, 553; za wie ra ro zum
i po żą da nie ro zum ne (Au gu styn) 456; od nie sie nie do je go sił 73n; część
ob ra zu 72, 75, 553, kie dy wła ści wie ob raz 75; po jem ny Bo ga 69; pro wa dzi
do po zna nia Bo ga 61, 76; tyl ko Bóg mo że za paść w du cha (Ge na diusz, Be -
da) 369-370.
Du chy stwo rzo ne jak ró żnią się  od Du cha Świę te go (Am bro ży) 273; coś
lep sze go od cia ła (Au gu styn) 69; anio ło wie 128, 332, 378, 379; czło wie ka,
da ny by śmy ist nie li (Au gu styn) 157; je den duch Bóg i czło wiek tkwiąc (Augu-
styn) 230; Chry stus, duch Bo ga 247n.
Du sza i cia ło, dla cze go są po łą czo ne 334-335; du sza ra zem stwa rza na jest
i wle wa na 412, 421, lecz do pie ro w cia ło ufor mo wa ne 421 (Ge na diusz)
510 – du sza w cie le, ca ła w ca łym (Au gu styn) 99, 265; nie jak w wię zie niu
291; du sza oży wia i uświa da mia cia ło 99, 422; du sza za ka ża się od cia ła 
w po łą cze niu 506, 510; dla cze go nie win na wle wa na jest w ze psu te cia ło
514s, 516n.
Du sza ludz ka 71-76, 410n, 420n; błąd Ory ge ne sa o przed ist nie niu 291n;
czy wszyst kie na po cząt ku stwo rzo ne 420n; stwo rze nie du szy Ada ma 410-
412; po cho dze nie nie ze sub stan cji Bo ga (Be da) 411, ani z prze ka zu 420s,
505n, lecz przez stwo rze nie 410, 412, 420n, 516; stwo rzo na nie win na 515,
516n; naj wy bit niej sze stwo rze nie 335; czy wszyst kie rów ne w da rach na tu -
ral nych 517; pod da na przy pa dło ściom (Au gu styn) 99; zmie nia się w ja ko -
ściach we wnętrz nych 98, 271; mno ga cho ciaż pro sta 99; isto ta i wła dze
71-72 – ob raz Bo ga, bo nie śmier tel na i nie roz kła dal na (Au gu styn) 408; bo
po jem na Bo ga 72; w czym jest ob ra zem 71-76; świą ty nia Bo ga 263, 535;
god ność (Hie ro nim) 380; ja kim pra wem grzech pier wo rod ny po czy ty wany
jest du szy czy stej ze stwo rze nia 514n.
Dwór we wnętrz ny i ro zum ny naj wy ższe go Wład cy (Au gu styn) 308.
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Dzia ła nie Bo że, ja ko znak wo li Bo ga 310-312; na ze wnątrz, wspól ne i nie -
po dziel ne 131, 133, 134; czte ry spo so by dzia ła nia Bo że go (Al ku in) 388n.
Dzia ła nie przez sie bie i od sie bie 297; zo bacz: Syn.
Dzia ła nie, nie jest na tu rą ani sub stan cją 544 (Au gu styn); wszel kie do Boga
na le ży od no sić 548n; czy złe jest od Bo ga 540n, 543-547; nie któ rzy mó wią,
że bez wia ry wszyst kie są złe 562.
Dzie ła sze ściu dni, wy dzie la nie czy li for mo wa nie rze czy 329-332, 384-421;
trzy pierw sze dni do for mo wa nia i wy dzie la nia, trzy na stęp ne do ozdo by
398n; czy do słow nie, czy w prze no śni 402n; czte ry spo so by dzia ła nia Bożego
(Al ku in) 388n; od po czy nek dnia siód me go 388, 403n.
Dzie ło wska zu je spraw cę 69.
Dzień, na ile spo so bów bra ny 391; dzień na tu ral ny 392; dla cze go sie dem
405; zo bacz: Dzie ła sze ściu dni.
Dziś, w ro dze niu Sy na [Ps 2,7] 106.
Dzi wy, dzie ją się z wo li Bo ga (Au gu styn) 309; cud nie jest wbrew na tu rze
(Au gu styn) 420.

Eliasz, po dwój ny duch je go 147.
Elo him 65.
Em pi rej skie, zo bacz Nie bo.
Eu ge niusz III Pa pież, 167.
Eu no miusz, śmiesz nie błą dzi 89.
Ewa, jej ufor mo wa nie z że bra Ada ma 416-420; czy jej du sza z mę żczy zny (?)
420n; fi gu ra Ko ścio ła 417; wy nio słość przed grze chem 440n; uwie dzio na
przez wę ża 435n, przez dia bła 439-443; zwąt pi ła 436; zgrze szy ła z nie wie -
dzy 445 (Izy dor), 446; sa ma grze sząc, sa ma zo sta ła by uka ra na 459; zo bacz:
Adam i Ewa.

Eza wa mia łem w nie na wi ści [Rz 9,13], 289, 290-292.

Fał szerz słusz nie ka ra ny, bez wzglę du na do bry za miar (Au gu styn) 559.
Fi gu ra, przy pi sa na Sy no wi 254.
Fi lo zo fo wie, szu ka li Bo ga (Au gu styn) 69; przez cień i z da la wi dzie li praw -
dę Trój cy 71; za prze cza li stwo rze nia 330n; błą dzi li co do przy czy ny rze czy
prze dziw nych 390; pra wi dło dia lek ty ków za wo dzi 100, 528.
For ma cie le sna 387; for ma Bo ga (Hi la ry) 84; for ma na tu ry słu żeb nej przy -
ję ta (Hi la ry) 84.

Ga briel ar cha nioł 378.
Ga tu nek lo gicz ny wy klu cza się od Bo ga 165n, 167-169.
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Ga wo rzyć o Bo gu mo że my (Grze gorz) 106.
Głód, ka ra grze chu pier wo rod ne go, czy wro dzo ny czło wie ko wi 431.
Głos Bo ga, w dzie łach sze ściu dni 393.
Gło wa wszyst kich Chry stus 228; gło wa ro dza ju ludz kie go Adam 413, 416.
Gniew, wa da głów na 570; grzech, a nie kie dy ka ra grze chu 541.
Go łąb i po sła nie Du cha Świę te go 138, 139, 434.
Gor szy, czło wiek nie sta je się gor szy za spra wą Bo ga 319n, 545.
Gre cy i Ła cin ni cy, o „Fi lio que” i po cho dze niu Du cha Świę te go 115-117; 
o na zwach w Trój cy (sub stan cja, hi po sta za, oso ba) 167n, 182.
Grzech – Ada ma uczyn ko wy, zo bacz: Adam, pierw szy grzech; Adam i Ewa.
Grzech – czyn lub po rzą dek grze sze nia w pierw szych lu dziach, ta ki i w nas
455-460; trzy stop nie pro wa dzą ce do zgo dy: po ku sa, żą dza, zgo da 459n,
524, czwar ty w chwa le niu się (Hie ro nim) 524; wszel ki grzech jest za ko rze -
nio ny w sied miu wa dach głów nych  570n, w py sze (Grze gorz) 571n; trzy
po glą dy na grzech 530-547, 556-561; pierw szy: tyl ko zła wo la jest grze chem
530, 556-561; dru gi: wo la i czyn są grze chem 530, 543-546; trze ci: po zba -
wie nie do bra isto tą grze chu 530, 531-536, 545-547.
Grzech – okre śle nia: mo wa, czyn lub pra gnie nie wbrew pra wu Bo że mu
(Au gu styn) 529, 530 (Be da); wo la za trzy ma nia lub zdo by cia, cze go za ka -
zuje spra wie dli wość (Au gu styn) 529; prze kro cze nie pra wa Bo że go i nie po -
słu szeń stwo (Am bro ży) 529; błą dzić w przy ka za niach praw dy lub w sa mej
praw dzie (Au gu styn) 531.
Grzech – po dzia ły: wy stę pek – grzech 570; z nie wie dzy – z trud no ści (Au -
gu styn) 542; z żą dzy – z lę ku 569, 571n; z nie wie dzy, ze sła bo ści, umyśl nie
(Izy dor) 445; tyl ko w wo li (we wnętrz ny) – w wo li i czy nie (ze wnętrz ny)
447, 529, 531, 566n; prze ciw ko so bie, Bo gu i bliź nie mu – tyl ko prze ciw ko
so bie i Bo gu 443, 569; prze ciw ko pra wu na tu ral ne mu – prze ciw ko pra wu
pi sa ne mu (Be da) 530; prze ciw ko Oj cu, Sy no wi i Du cho wi Świę te mu 572,
576, 577 (zo bacz ni żej); po peł nio ny wo lą (my ślą), mo wą, uczyn kiem 458,
513, 529, 531, 569 i z przy zwy cza je nia 569; śmier tel ny (cię żki) – po wsze -
dni (lek ki) 457-460, 529, 560, 568n, od obu na le ży się po wstrzy mać (Augu -
styn) 560.
Grzech – przy czy na pierw sza i źró dło 525n; ro dzi się z do bra 525; w na tu -
rze rze czo wo do brej 526n; 531; nie któ re grze chy są przy czy ną i ka rą grze -
chu 526-543; cza sem in ny grzech jest przy czy ną 538-540, po nie waż je den
po cią ga do dru gie go (Grze gorz) 539 – Bóg nie po chwa la grze chów (Ka sjo -
dor) 260; nie z nie chce nia Bo że go, lecz gdy nie chce 314-316, 323n; jak
grze chy są w wie dzy Bo ga 260 – dia beł nie jest przy czy ną, tyl ko po ku są
436n – praw dzi wą przy czy ną spraw czą i pod mio tem wol na wo la, czy li wola
zła i upa da ją ca 452n, 455-460, 467, 481, 525n, 531, 553n, 564-566; bez
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woli nie ma grze chu (Au gu styn) 564, 566, ni gdzie jak tyl ko w wo li (Au gu -
styn) 565; z wo li ro dzi się grzech (Au gu styn) 216, 262.

Grzech – skut ki: na tu ry nie za cho wu je, lecz psu je (Au gu styn) 216, 262;
odłą cza czło wie ka od praw dzi we go ist nie nia i pro wa dzi do nie by tu 543;
czło wiek sta je się da le ki od Bo ga 535n; czyn prze mi ja, wi na zo sta je, pier -
wo rod ny na od wrót 512. 513, 568; w czło wie ku jest od pusz czal ny 437n,
grzech na wet naj cię ższy 574; zo bacz: Grzech śmier tel ny.

Grzech – ze sła bo ści (ułom no ści), prze ciw ko Oj cu 577; cię żkość 445 (Izy -
dor), 540, 542; ła two prze ba cza ny 577.

Grzech opusz cze nia 533n.

Grzech pie ro wod ny – ka ry: po zba wie nie dar mo wych i zra nie nie przy ro -
dzo nych 465, 493, 535; śmier tel ność, czy li ko niecz ność umie ra nia 422, 423;
po żą dli wość czyn na 500, 501, 506, 509n, 564; zmia na ludz kiej na tu ry 519,
521; po zba wie nie oglą da nia Bo ga 520.

Grzech pier wo rod ny – od pusz cza ny co do wi ny przez Chrzest 511, 512,
513; mi ja co do wi ny a po zo sta je ak tu al nie 511-513, 568, w cie le 513 i w du-
chu 568.

Grzech pier wo rod ny – okre śle nie: grzech któ ry przez Ada ma prze szedł na
wszyst kich lu bie żnie zro dzo nych z je go ułom ne go cia ła 497; nie jest grze -
chem du szy w nie bie przed zjed no cze niem z cia łem 291; nie jest po win -
no ścią ka ry za grzech uczyn ko wy pierw sze go czło wie ka 498; i nie jest
grze chem uczyn ko wym 499n; lecz wi ną 498n, oraz ka rą 496, 511; jest jeden
i nie za wie ra grze chów oj ców 518-520; zwa ny za rze wiem lub po żą dli wo -
ścią 499n, 501, 506, 507, osła bie niem na tu ry 500, 506, śmier tel ną cho robą
428, pra wem cia ła 500, pra wem człon ków 500, 506, 512, ty ra nem 500; tak
chcia ny jak ko niecz ny 503, 515n; za cią gnię ty ze złej wo li pierw sze go czło -
wie ka (Au gu styn) 516.

Grzech pier wo rod ny – pod miot: wszy scy po cho dzą cy od Ada ma, zro dzeni
lu bie żnie 497, 499, 501, 509; któ rzy sta no wią jed ną ma sę 290; pod mio tem
bli ższym nie cia ło, lecz du sza, któ ra grzech za cią ga od cia ła, 506, 5-7-510,
514n, 516n.

Grzech pier wo rod ny – prze ka zy wa ny nie na śla do wa niem Ada ma, czy li
podo bień stwem wy stęp ku 497, 501; nie przez roz ra dza nie, lecz przez 
lubie żność (Ful gen cjusz) 509, czy li wa dą roz ro du i po cho dze nia 497, 508;
za cią ga ny przez du szę z za ka żo ne go cia ła 505-510.

Grzech pier wo rod ny 496-525; za prze cza ny przez Pe la gian 488; ró żny od
uczyn ko we go grze chu Ada ma 496, 500, 502, 508, 521.

Grzech po wsze dni, ró żni się od śmier tel ne go 456-460, 568n; czy mo żna
go unik nąć (Au gu styn) 542; za słu gu je na ka rę 569; ła two od pusz cza ny 569.

Grzech prze ciw Du cho wi Świę te mu 572-577; zo bacz wy żej: Grzech umyślny.
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Grzech śmier tel ny, któ rym czło wiek za słu gu je na śmierć wiecz ną 568,
ogień wiecz ny 287; okre śle nia Au gu sty na mó wią o grze chu śmier tel nym
529, 534; mo żna unik nąć z ła ską 542; ka żdy chcia ny 564-566; stop nie, czyli
prze bieg po peł nie nia grze chu 457-460.

Grzech uczyn ko wy 525-547, 566-577; po zba wie nie al bo ze psu cie do bra
526n; po peł nie nie zła 570; ze psu cie du szy 535; nie jest sub stan cją 535
(Augu styn); jest ni co ścią 316 (Au gu styn), 530 (Au gu styn), 531, 543 (Au gu -
styn).

Grzech umyśl ny (chce nia i upo ru), prze ciw ko Du cho wi Świę te mu 577
(przy pis); roz pacz, al bo upór 573n; wal ka z bra ter stwem 574-576; za zdrość
ła ski 576; nie wia ra w jej dzia ła nie 576n; cię żkość 445 (Izy dor), 572, 577;
cię ższy od grze chu Ada ma 521.

Grzech z nie wia do mo ści, prze ciw ko Sy no wi 577; cię żkość 445 (Izy dor),
542, 576, 577; w ja ki spo sób po czy ty wa ny i chcia ny 564, 565n; grzech prze -
ciw ko cia łu Chry stu sa mniej szy niż grzech prze ciw ko Du cho wi Świę te mu
(Am bro ży) 576.

Grzesz ni cy, Bóg chce na wró ce nia 322; na le ży mo dlić się za nich, a nie roz -
pa czać w tym ży ciu 575n; nie nisz czą pięk na wszech świa ta 318; spra wie -
dli wie są ka ra ni 287 (Ful gen cjusz), 538, 539.

Grze szyć, czy sła bość, czy moc 295; grze szyć jest na tu ry, nie grze szyć jest
ła ski (Au gu styn) 360. 464; sa me mu Bo gu tyl ko grzech nie mo że się zda -
rzyć 295, 359 (Hie ro nim), 462 (Au gu styn, Hie ro nim); Bóg ni ko go nie zmu -
sza do grze chu (Au gu styn) 287; czy moc jest od Bo ga czy od nas 577-579;
dla cze go czło wiek nie zo stał uczy nio ny bez grzesz ny 448; ja kaś śmierć jest
w anio łach i w du szy 98.

Gwiaz dy, uczy nio ne czwar te go dnia 399, na zna ki i cza sy 400.

Hie rar chia, świę ta wła dza 377.

Hiob po czuł rę kę Bo ga 318; skąd dia beł miał nad nim moc  578n.

Hi po sta za w Bo gu 196n, 214; ina czej bra na niż w stwo rze niach 168n; co
mó wią Gre cy 182n, 185; sa mo ist ność 192; trzy ró żne hi po sta zy (Da ma scen)
169, 205, 227; i wy ra zy od nie sień 204n.

Ho mo usion 63 (Ful gen cjusz), 86 (Au gu styn), 205 (Dma scen), 253n (Augu -
styn).

Idee Bo że ja ko wzo ry (Pla ton) 330; ja ko wie dza Bo ża 257-263, 418-420.

Imio na Bo że 99n, 111, 178-180; re la tyw ne, któ re ozna cza ją oso by i wła -
ści wo ści oso bo we 156 (Au gu styn), 181-183, 204, 206, 209-215; nie któ re
prze no śne 254; nie któ re przy pa da ją Bo gu cza so wo, bez je go zmia ny 178n,
220-222.
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In ny – in ne w Bo gu 63, 68, 194-196; nie coś in ne go Oj ciec, coś in ne go
Syn, lecz ktoś in ny i ktoś in ny (Ful gen cjusz) 63, 103; in ny w in nym, po nieważ
nie coś in ne go w obu (Hi la ry) 162.

Iskra wy ższe go ro zu mu, za wsze chce do bra i nie na wi dzi zła 556.

Ist nie nie Bo ga w stwo rze niach, isto ta, moc, obec ność 263-275; obec ność
(Ka sjan) 260; peł niej sza w świę tych 265; w spra wie dli wych przez ła skę  263,
267, by przez czło wie ka by ła po zna wa na i mi ło wa na 267.

Ist nie nie stwo rzeń w Bo gu, 257-263, 271.

Ist nie nie. naj bar dziej i naj praw dzi wiej na le ży do Bo ga 95. 97 (Au gu styn);
Bóg tyl ko jest, a nie zna, że „by ło” 95n; dla nie go nie jest przy pa dło ścią
(Hi la ry) 96; ist nie nie wiecz ne i ro dze nie Sy na 109; Bóg przy czy ną ist nie nia
(Au gu styn) 320; wszyst ko co jest, na ile jest, do bre jest (Au gu styn) 332,
532; w stwo rze niach ró żni się od mo cy (Au gu styn) 100; zło dą ży do nie ist -
nie nia 320.

Isto ta Bo ża, na tu ra wspól na trzem oso bom i ca ła w ka żdej 81, 155, 213,
252; pew na rzecz jed na i naj wy ższa 82; Gre cy zwą „usia” (Au gu styn) 95;
przez Ła cin ni ków zwy kle poj mo wa na ja ko sub stan cja 95, 182, 185, 193;
nie coś wspól ne go i po wszech ne go 167; nie ro dzaj al bo ga tu nek 165n; 
nie ma te ria trzech osób 166; ró żni się od hi po sta zy i oso by 167, 246-251;
ani ro dzą ca, ani zro dzo na, ani po cho dzą ca 80-87, 155n.

Isto ta, na zy wa na od te go czym jest ist nie nie (Au gu styn) 95, 100; ró żni się
od sub stan cji (Au gu styn) 100n; pro sta w anio łach 341.

Jabł ko (przy kład) 517.

Ja ku ba umi ło wa łem [Rz 9,13] 289, 290-292.

Jam cie bie dziś zro dził [Ps 2,7], 106.

Jam jest, któ rym jest [Wj 3,14], 64, 95.

Jed no, praw dzi wie jed no, gdy się nie do da je co jed no (Au gu styn) 230; 
w któ rym nie ma licz by (Bo ecjusz) 101n; wszyst ko co w Bo gu jest, jest
jedno (Hi la ry) 101; oso by sta no wią jed no, nie jed ne go 162 (Hi la ry) 249,
jed no jed no ścią na tu ry 67 (Am bro ży) 249; jed na wie dza i wo la 90, jed na
mą drość i mi łość (Au gu styn) 111.

Jed ność Bo ska w Sta rym Te sta men cie 63n; w No wym Te sta men cie 67n;
tam gdzie nie ma żad nej ró żni cy (Pseu do -Am bro ży) 163; w na tu rze czy li
isto cie (Au gu styn, Ful gen cjusz) 76n; pro sta i po je dyn cza (Izy dor) 189; poj -
mo wa na wy klu cza ją co 187 i przy pis.

Jed nost ka, czym jest (Da ma scen) 167n.

Ju dasz, je go grzech pod su nię ty przez dia bła 459; zło Ju da sza do brem dla
nas (Glos sa in ter li ne aris) 317.
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Ka in, je go roz pacz grze chem prze ciw ko Du cho wi Świę te mu 573; iskra ro -
zu mu nie mo gła być w nim uga szo na (Hie ro nim) 556.

Ka ra – do cze sna, czym in nym wi na, czym in nym ka ra 536; ka ra Bo ża, wina
czło wie ka lub dia bła 514, 536; ka ra, po ba wie nie do bra we dług skut ku grze -
chu 536; nie któ re ka ry po wo do wa ne są uprzed nim grze chem (ka ra
grzechu) 536n, 539, ja ka ka ra jest spra wie dli wa 537, 541; czy ka ry są od
Bo ga 319n, 538, 540, 546 (zo bacz: Po tę pie nie, Spra wie dli wość Bo ża,
Grzech); ka ry do cze sne, miecz ogni sty przed ra jem (Izy dor) 495; nie wiedza
i trud ność ka rą (Au gu styn) 542.

Ka ra – wiecz na, po zba wie nie oglą da nia Bo ga, ogień i ro bak 520, ogień 537;
sto pień (Au gu styn) 520; naj ła god niej sza nie mow ląt umie ra ją cych w grzechu
pier wo rod nym (Au gu styn) 520.

Ka ra, wiecz na – do cze sna 568; czę sto w Pi śmie Świę tym zwa na są dem 538.

Ka ra, zo bacz: Po tę pie nie, Spra wie dli wość, Grzesz ni cy.

Kła mać, nie mo żli we dla Bo ga 295.

Kochanie, noga duszy (Augustyn) 551; część wyobraźni 75n; – Boże, istotne
i oso bo we 232, 238n; zo bacz: Przy pi sa nie. Mi łość.

Ko ma ry, nie mo gli ich zro bić ma go wie 362; ani de mo ny 364; i dla cze go
(Au gu styn) 365,

Ko niecz ność – grze sze nia 343, 491, 540 (Au gu styn), 542.

Konieczność, gdzie istnieje, tam nie ma wolności, albo zasługi 466 (zobacz:
Wol ność); w Bo gu nie ma (Oro zjusz) 89; nie by ło w anio łach przed upad -
kiem 343.

Kon stan cjusz ce sarz na Sy no dzie w Ri mi ni 253.

Kon tem pla cja do brych anio łów 272, 377; w sta nie nie win no ści 449.

Kościół katolicki, matka (Augustyn) 376; typem raj 414; ogród zamknięty,
zdrój zapieczętowany 459; uformowany z boku Chrystusa na krzyżu 417;
gniazdem Kościoła wiara (Augustyn) 563; jego modlitwy 574 n; czy przełoże-
ni Kościoła dają Ducha Świętego 129n; Kościół tryumfujący (Grzegorz) 376.

Kra dzież w grze chu Ada ma (Au gu styn) 519; zła w so bie i nie mo że dziać
się w do brym ce lu 559.

Król, skąd wła dza 578n; kie dy na le ży jej się oprzeć 579n.

Krysz tał uczy nio ny z wód (Be da) 395; przy kład 574.

Księ stwa (anio ło wie), do nich na le ży czy nie nie zna ków i cu dów 371; 
są z trze ciej trój ki chó rów 371.

Kto, czę sto uży wa ne w Pi smie Świę tym na ozna cze nie trud ne go, a nie
niemo żli we go (Hie ro nim) 105.

Któ ry, któ ra, któ re w Trój cy Świę tej 80-87.
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Lęk nie wol ni czy, grzech i ka ra 541; w nim wie rzy się Bo gu, ale nie w Bo ga
(Au gu styn) 558; co dzie je się z lę ku, dzie je się wbrew wo li 558. a cho ciaż
do bre, nie do brze 563, po nie waż dzia ła ją cy po zba wio ny mi ło ści 563; lęk
ka ry, nie do sko na ły cel po słu szeń stwa 548; lęk i żą dza, dwa spo so by
grzesze nia, któ re za wie ra ją wszyst kie grze chy śmier tel ne 569.
Le ni stwo lub smu tek (ace dia) wa da głów na 570.
Le piej, czy Pan mógł uczy nić to, co uczy nił 303-305.
Le wia tan, de mon 378.
Licz ba mno ga w Pi śmie Świę tym 519n.
Licz ba, w Bo gu bra na jest wy klu cza ją co 187; ja ki mi spo so ba mi rze czy
różnią się licz bą 169; licz ba mno ga w Pi śmie Świę tym 519n; pew na licz ba
wy bra nych 284. 285n.
Lu cy fer, zo bacz Dia beł. 

Ła ska – dar mo da na: dzia ła ją ca i współ dzia ła ją ca 352n, 470n, 496; czy jest
jed ną i tą sa mą ła ską 478; dzia ła ją ca, ła ska któ rą nie zbo żny sta je się spra -
wie dli wy 352, przy go to wu je wo lę by chcia ła do bra 469, 470, 474, 477, 478,
482, 484; jest wia rą z mi ło ścią 474-477, 483n; współ dzia ła ją ca wspie ra, by
wy ko nać 470, 474, 478, 482, 484; dzia ła ją ca w anio łach 353, obie w czło -
wie ku 470-473 (zo bacz: Uspra wie dli wie nie).
Ła ska – dar mo wość, nie z uprzed niej za słu gi 288-292,353, 469, 471, 472,
473, 475, 477, 484, 487; ró żni się od dóbr na tu ry 465, 475, 477.
Ła ska – ko niecz ność, by wo la oswo bo dzo na by ła z nie wo li grze chu 473;
do sku tecz ne go wy bo ru i chce nia do bra 452, 453, 555; do czy nie nia do bra
470, 471, cze go prze czy Pe la giusz 487-490; do czy nie nia w co wie rzy my
488; do za słu gi 472, 475, 482-484; w ja ki spo sób za słu gu je na po więk sze -
nie 478-480, 484.
Ła ska 470-492; deszcz Bo że go bło go sła wień stwa 482; ła ska dar mo da ją ca
sam Bóg 482; przez któ rą Bóg miesz ka w anio łach i du szy 263 (zo bacz:
Miesz ka nie); ła ska przy spo so bie nia 86, 199n, 222.
Ła ska i wol na wo la, w do brych anio łach 360n; wo lę ludz ką wy zwa la i uwal -
nia do do bra 467n, 469, 478, 481; pierw szeń stwo ła ski w za słu gi wa niu
dóbr 482n (zo bacz: Wol na wo la); czy ode bra nie ła ski, al bo nie udzie le nie
jej po cho dzi od Bo ga 287-292.

Mą drość – Bo ża 206n, 255, 336; jest jed na 82 (Au gu styn), 83; dla Bo ga
tym jest ist nieć, co być mą drym 81; orze ka na o trzech oso bach 235, 237-
238; do się ga od koń ca do koń ca wszyst ko 269, 274, 309; Syn mą dro ścią
Oj ca 83, 213 n.
Mą drość orze ka na jest od być mą drym 61 (przy pis), 95; pierw sza ze wszyst -
kich stwo rzo na 336; czy na tu ra aniel ska 336n; mą drość anio łów przed
upadkiem 348; w utwierdzonych odbija się mądrość Boga 351; jest owocem
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po bo żno ści (Au gu styn) 347; na sta wie nie wy ższe go ro zu mu przy pi suje się
mą dro ści 454; du sza spra wie dli we go tro nem Mą dro ści 265.
Ma go wie fa ra ona, uczy ni li wę że i in ne 362; lecz od pa dli w trze cim zna ku
71, 362.
Ma łżeń stwo, po rząd ku je po ru sze nia cia ła (Au gu styn) 428; jest le kiem dla
cho rych 428; je go do bra wy ma wia ją od wi ny 506; zo bacz Spół ko wa nie.
Ma mo na – imię de mo na 357.
Ma ry ja, z niej Chry stus przy jął cia ło i for mę ludz ką 140; je go po czę cie i uro -
dze nie jest dzie łem Trój cy (Au gu styn) 133; 
Ma sa, du szy, cia ła 99; Bóg wiel ki nie ma są, lecz mo cą (Au gu styn) 99.
Ma te ria – pierw sza, we dług Pla to na nie stwo rzo na 330; stwo rzo na przed
wszel kim dniem 340n, 385, 387n; gdzie 387n; na zwa na cha osem 340, 384,
ciem no ścia mi 386, prze pa ścią 385n, wo dą 385n, zie mią 329, 337, 339n,
344, 345, 384, 385.
Ma te ria i for ma (Ary sto te les) 331.
Ma te ria, od Bo ga od su nię ta 97, 98-102, 166; zo bacz Pro sto ta.
Mę czen ni cy, czy ma my chcieć, czy nie chcieć ich mę ki 327n.
Mę ka, od su wa się ją od Bo ga 295n; mę ka Chry stu sa, przy czy na na sze go
zba wie nia 327; cze go w niej chciał Bóg, Ju dasz, itd 328; czy po do ba ła się
do brym lu dziom 327; czy po win ni śmy chcieć lub nie chcieć mąk świę tych
lu dzi 327n; mę czar nie, na mięt no ści sro mo ty 539.
Mę żczy zna, nie wia sta i wąż w ka żdej po ku sie i grze chu 455-460, 524.
Mę żczy zna, ob raz i chwa ła Bo ga 455.
Mi chał ar cha nioł 378.
Miecz ogni sty przed ra jem 494n.
Miej sce 274; jest opi so we lub za kre so we 270n – anio łów, za kre so we a nie
opi so we 270, 272; ni żej Bo ga bie gną do brzy anio ło wie (Be da) 272, 378
(zo bacz: Anio ło wie, Anio ło wie do brzy, De mo ny) – ciał, opi so we (nad, pod,
przed, za) 270, 274 – Bo ga, gdzie kol wiek 274; ni gdy miej sco wo 269-271,
273; w ka żdym miej scu obec ny 263, 266, 268; w, po za, nad wszyst kim 271;
trzy oso by wszę dzie ra zem 267; jak za czy na ist nieć w no wych stwo rze niach
274; miesz ka ją ce w czy stej du szy 263, 565; zo bacz: Wszech obec ność.
Miesz ka nie Bo ga w stwo rze niach ro zum nych 263-268, 535; ró żni się od
wszech obec no ści 264-266, 267; by przez czło wie ka był po zna ny i mi ło wany
267; nie za le ży od na sze go po zna nia Bo ga 267; czy Duch Świę ty po większa
się al bo zmniej sza w czło wie ku 146-148.
Mi łość nie stwo rzo na, orze ka na jest isto to wo i oso bo wo 232n, 238n; sam
Bóg w Trój cy 61, 110n; mi łość Oj ca 85; przy pi sa na Du cho wi Świę te mu 113,
232, 233, 238.
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Mi łość stwo rzo na 141-152; że jest Du chem Świę tym wy kład 142-148; więk -
szość te mu prze czy 149; uczu cie lub od ruch du cha (Au gu styn) 150n, 486;
czyn i po ru sze nie in nych cnót 151n; zwięk sza się i zmniej sza w czło wie ku
146, 148; przy czy ną roz le wa ją cą Duch Świę ty 290; wznio słość: do bro nad
któ re nic lep sze go (Au gu styn) 152, dar więk szy niż wie dza 372; ko niecz -
ność: spra wia, że mi łu je my Bo ga i bliź nie go 142, for mu je i uświę ca wła ści -
wo ści du szy, by by ły cno ta mi 484, cel wszel kiej do brej wo li i czyn no ści 547,
ko rzeń wszel kie go owo cu do bre go (Au gu styn) 476, bez niej wszel ki czyn
jest grze chem 562, do niej od no si się wszel kie przy ka za nie (Au gu styn) 547;
jed na w dwóch przy ka za niach 568.

Mi ło sier dzie Bo że, dar mo da ne, nie za za słu gi 288; li tu je się, nad kim chce
287, 324; wie le skut ków mi ło sier dzia i spra wie dli wo ści 310; ró żni się od
mi ło sier dzia ludz kie go 59.

Mno go, po je dyń czo, łącz nie, co do imion Bo żych 179, 180 (Au gu styn),
181.

Mno gość i wie lość 187-189; Bóg nie mo że być na zwa ny mno gi 186.

Moc Bo ża 172-174, 294-306; jest na tu rą al bo isto tą 93, 160; czy więk sza 
w Oj cu 91-93; idzie za wo lą 294, któ rej jest rów na  302; czy mo że tyl ko to,
co chce 296n; nie ogra ni czo na mia rą 298-303; nie zmie nia się ze zmia ną
cza su 305n.

Mo ce (anio ło wie), ujarz mia ją mo ce ciem no ści.

Mo dli twa, Pe la gia nie za prze cza ją zna cze nia 488; na upro sze nie ła ski 474;
mo dli twy Ko ścio ła za grzesz ni ka jesz cze ży ją ce go 574; czy po ma ga ją ser cu
za twar dzia łe mu i nie po ku tu ją ce mu 575n; po tym ży ciu za bar dzo złych nic
nie zdo ła ją 575n.

Mo jżesz 63, 64, 65, 199, 403.

Mo rze wiel kie, z któ rym po łą czo ne są wszyst kie rze ki i mo rza (Be da) 398.

Mo wa, jak mo gli mó wić pierw si ro dzi ce 438; mo wa na sza zmie nia się 
w cza sie (Au gu styn) 96; mó wie nie o Bo gu, zo bacz Re gu ły teo lo gicz ne.

Mo żli we, co to 285n; w wie dzy Bo żej 281n.

My lić, nie na le ży do Bo ga 276, 278, 295; jest czło wie ka 295, 362; ja kim
spo so bem de mo ny mo gą my lić lu dzi 361-365.

Myśl do bra po prze dza ją ca wia rę jest od Bo ga 475; lecz nie wy star czy do
zba wie nia 476.

Myśl zła, spo sób grze sze nia 569; czy i kie dy jest grze chem 458n.

Nad uży cie: 56.

Na gość, co to (Au gu styn) 386.

Na pra wa upad ku anio łów przez lu dzi 334, 375, 437.
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Na sio na ta jem ne stwa rza w ży wio łach Bóg (Au gu styn) 363.

Na śla do wa nie złe, grze chów ro dzi ców 522-525.

Na tu ra – Bo ża, nie jest tym sa mym, co oso ba (Hi la ry) 84; jed na w trzech
oso bach (Ful gen cjusz) 77; rów na w ka żdej  161-163; na tu ra i rzecz na tu ry
(Hi la ry) 347, 249; nie któ re w obec no ści, któ re nie w na tu rze 259; czy zro -
dzo na 85-87.

Na tu ra – ludz ka, z wol nej wo li pierw szych ro dzi ców wa dą zra nio na (Augu-
styn) 507n; grze chem pier wo rod nuym zmie nio na  519, 521; ta kże wa dliwa,
na ile jest na tu rą, jest do bra; na ile wa dli wa, zła (Au gu styn) 527; co mo że
uczy nić bez ła ski 477.

Na tu ra, wszel ka, al bo jest Bo giem, al bo od Bo ga (Au gu styn) 80; wszyst ko,
co Bóg uczy nił (Pseu do Au gu styn) 544; na  ile jest na tu rą, jest do brem
(Augu styn) 527, 532; co to jest byt do sko na ły we dług na tu ry 350, 544;
prawa na tu ry sta łe 420; cud nie do ko nu je się wbrew na tu rze (Au gu styn)
420; różni się od ła ski 85, 86, 199n,222.

Na uka wszel ka o rze czach lub zna kach (Au gu styn) 55.

Na wie dza nie nie pra wo ści oj ców 517-520, 522, 525.

Na wró ce nie do Bo ga, przy lgnąć do nie go mi ło ścią 351; przez ła skę współ -
dzia ła ją cą i wo lę 351, 352; o ni czy im nie trze ba roz pa czać 575; na wet z roz -
pa czy i za twar dzia ło ści 573n; i od wszel kie go grze chu (Au gu styn) 576.

Na zwy ró żne otrzy mu je coś z ró żnych przy czyn 468.

Ni cość, nie ma żad ne go spraw cy 545; czy Syn i Duch Świę ty z ni co ści 87n;
ni cość, to jest grzech 316 (Au gu styn), 530 (Au gu styn), 531, 543.

Nie bo du cho we, ja ko wznio słość Bo ga 341, 355; ja ko du cho we stwo rzenie
(anioł) 337, 341, 344, 345, 384,385; du sza spra wie dli we go, sto li ca Bo ga
265, 267.

Nie bo em pi rej skie 339n; za raz wy peł nio ne anio ła mi (Stra bo, Be da) 340; 
z nie go zrzu co ny Lu cy fer 355.

Nie bo gwiezd ne czy li skle pie nie 339, 395 (Be da); zro bio ne z wo dy (Be da)
396; al bo czy sty ogień (?) 396.

Nie bo i zie mia stwo rzo ne na po cząt ku, czym są (Au gu styn) 329, 337, 339n,
344, 345, 384, 385; wy peł nio ne Bo giem 264.

Nie bo po wietrz ne 396.

Nie czy stość, jed na z sied miu wad głów nych 570.

Nie fo rem na, ma te ria pier wot na 386; dla cze go zwie się nie fo rem na 387.

Nie mow lę ta, ma ją grzech pier wo rod ny 498, 499, 501, 503, 513, za cią gnię -
ty z pierw szej złej wo li czło wie ka 564, cho ciaż są zro dzo ne z ro dzi ców
oczysz czo nych już przez Chrzest 508n, 513; czy dźwi ga ją grze chy oj ców
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517-520, 522-525; le d wie uro dzo ne po trze bu ją po mo cy (Au gu styn) 430;
naj ła god niej sza ka ra nie mow ląt umie ra ją cych w grze chu pier wo rod nym
(Au gu styn) 520; Bóg miesz ka w nie mow lę tach ochrzczo nych 367.
Nie po do bień stwo w czło wie ku przez grzech 535n.
Nie po ku ta, grzech prze ciw ko Du cho wi Świę te mu 573n. 
Nie po słu szeń stwo, grzech uczyn ko wy Ada ma 496; na sze na śla du je tam to
Ada mo we 497.
Nie rząd du cho wy w grze chu Ada ma (Au gu styn) 519; cie le sny, zo bacz:
Cudzo łó stwo.
Nie rząd, zły w so bie i nie mo że być po peł nia ny w do brym ce lu 559.
Nie śmier tel ność 97n, 422-427; in na w Ada mie (z na tu ry), in na w zmar -
twych wsta niu (z ła ski) 422, 423, 424, 425 (Au gu styn), 492, 493; praw dziwa
w sa mym Stwo rzy cie lu 97n.
Nie szczę ście jest z grze chu 348.
Nie wia ra, zły akt du cha 533.
Nie wia sta, ani pa ni, ani słu żą ca, lecz to wa rzysz ka czło wie ka 416n; chwa ła
mę żczy zny  455; w niej ro zum mniej zna czy niż w mę żczyź nie 433; ja ko
niższy ro zum w po ku sie 455-460.
Nie wie dza, nie zna jo mość 446.
Nie wie dza, tro ja ko okre ślo na i po dzie lo na 432, 446n; ka ra grze chu pier -
wo rod ne go 432, 542 (Au gu styn); przy czy na grze chu (zo bacz: Grzech z nie -
wi edzy); któ ra za wi nio na 446n; Ewy nie uspra wie dli wi ła 445; nie wie dza 
a czyn do bro wol ny 564, 565; lep sza wier na nie wie dza niż zarozumiała
wiedza (Au gu styn) 292.
Nie wier ni, czy ich za miar i czy ny są złe 562-566; ca łe ży cie jest grze chem
(Au gu styn)  562.
Nie wo la, praw dzi wa wol ność spra wie dli wo ści 466n; fał szy wa wol ność
grze chu 466, 467.
Nie zmien ność Bo ża 96, 97, 101; zo bacz: Bóg, przy mio ty. 
Nie zro dzo ny, wła ści wość i mia no Oj ca (nie zro dzo ność) 92, 124, 209-213,
227, 228; nie orze ka się o Du chu Świę tym 124n.
No ga du szy, ko cha nie (Au gu styn) 551.

Ob co wa nie cie le sne, zo bacz spół ko wa nie.

Obec ność Bo ga, zo bacz ist nie nie Bo ga w stwo rze niach.

Obec ność wiecz na, przez któ rą wszyst ko jest Bo gu obec ne 258n; do czesna,
nie mo że nie być, gdy jest 461; nie jest przed mio tem wol nej wo li 461.

Ob łu da kłam li wa idzie za bra kiem wia ry (Hi la ry) 4.
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Obo wią zek przy ka za nia Bo że go 310, 323n; zo bacz: Po słu szeń stwo.

Ob raz Bo ga – w czło wie ku 64, 406-409; ob raz stwo rze nia, na czym po le ga
408n, w ro zu mie lub umy śle 553; wy prze dza ła skę 72; po zo sta je po upadku
72, 553 (Au gu styn) – wła ści wie w du szy 71-76, 215, 408, 553; na ty le obraz,
na ile po jem ny Bo ga (Au gu styn) 72; kie dy wła ści wie ob raz 75; nie rów ny 
i nie po dob ny 74, 74n; pro wa dzi do po zna nia Bo ga 76.

Ob raz Bo ga, w Ada mie 64, 406-409, 416.

Ob raz w Bo gu, 206, 214n, 225-227, 407, 409; zo bacz: Syn, Duch Świę ty.

Ob raz, wy gląd nie ró żny (Hi la ry) 227; ta bli ca po ma lo wa na (Au gu styn) 409;
nie wła ści wie wzór 407; orze ka ny w od nie sie niu do cze goś in ne go 407, 
nie jest sam dla sie bie (Hi la ry) 64; czym in nym ob raz i „na ob raz” 408, 409
(Au gu styn); czym in nym ślad 70.

Obżar stwo, nie umiar ko wa na za chłan ność po ży wie nia 436; wa da głów na
(żar łocz ność) 570.

Od sie bie: 297.

Od ku pie nie wy łącz nie przez mę kę Chry stu sa 327; dla cze go udzie la się
czło wie ko wi, a nie dia błu 437n, 440; czy mo gło być do ko na ne w lep szy
spo sób 305.

Od po czy nek Bo ga po stwo rze niu 388, 403n.

Od rzu ce nie 284, 286-288, 291.

Ogar nąć, Bóg ogar nia wszyst ko (Au gu styn) 273, 274.

Ogień i blask (Oj ciec i Syn) 103, 107; czy skle pie nie na tu ry ogni stej 396;
ogień pie kiel ny (Ful gen cjusz) 287.

Oj ciec – moc 577; aż do tąd dzia ła 404; co czy ni przez Sy na 393-395; czy
mógł by lub chciał, cze go Syn nie mógł lub nie chciał 91-93; nie po tę żniej -
szy ani lep szy od Sy na 92, 172-174; czy je go mą drość jest  zro dzo na, czy
nie zro dzo na 81, 234-239; nie jest po sy ła ny 132, 137; zo bacz: Po sła nia 
w Bo gu.

Oj ciec – zro dził Sy na umi ło wa nia swe go 85; spraw ca Sy na 109, 218; czy
przy czy na Sy na 81, 395 (Zło to usty); gło wa Sy na (Hi la ry) 228; dał Sy no wi
wszyst ko ro dząc 109 (Hi la ry), 119 (Au gu styn), 162 (Hi la ry); czy zro dził jako
nie zro dzo ny to jest nie zra dzal ny 209n; czy ja ko Bóg, al bo Oj ciec 80, 82-87,
156, 181; nie przez to jest Oj cem, czym jest 156, 181; czy zro dził isto tę Bożą
80-87; z wo li czy z ko niecz no ści 89-91; nie zmniej szo ny i nie zmie nio ny 
w ro dze niu Sy na 80 (Au gu styn), 104 (Am bro ży), 155 (Au gu styn); zo bacz:
Syn, Ro dze nie Bo że, Oj co stwo.

Oj ciec, za sa da ca łe go Bó stwa (Au gu styn) 137, 215; po czą tek bez po cząt ku
109 (Hi la ry), 216 (Au gu styn); moc nie zro dzo na 156; naj wy ższe źró dło  70;
„z nie go” 68, 71, 262; w nim po wa ga za sa dy 137, 394, ro dze nia 141, 209 

Skorowidz608



i da nia 120, 141 (Hi la ry); nie zro dzo ny i nie zra dzal ny (wła ści wość) 92, 124,
209-213, 227; nie za po cząt ko wal ny (Hi la ry) 218, 228; wiecz ny (Hi la ry) 225;
orze ka ny w so bie (Au gu styn) 181; hi po sta za 167n, 204; czy sam Oj ciec jest
Bo giem 175n.

Oj co stwo 109, 203n, 211-213, 242.

Oj co wie, czy grze chy oj ców prze cho dzą na nie mow lę ta 517-520, 522-525;
Oj co wie Sta re go Przy mie rza wie rzy li, że Chry stus się wcie li 293; wia ra Abra -
ha ma 311, 324; do cze go zmie rza li Oj co wie Ko ścio ła, roz pra wia jąc o Trójcy
62; Mistrz idzie za ni mi pi sząc tę księ gę 4.

Okno, (przy kład Au gu sty na) 549.

Opa ry, z któ rych po wsta ją ob ło ki (Be da) 396.

Opatrz ność Bo ża 255, 257, 282n; dwo ja kie dzia ła nie (Au gu styn) 420;  wy -
klu cza przy pa dek we wszech świe cie (Au gu styn) 531n; Opatrz ność a zwie -
rzę ta 449; wia ra we wszyst kim wi dzi spra wie dli wość i opatrz ność Bo ga 303.

Opi sa nie miej scem jest dwo ja kie: przez roz mia ry i przez ogra ni cze nie
270n, 272; pierw szy spo sób do ty czy wy łącz nie ciał, dru gi du cha stwo rzo -
ne go 270, 272, ża den nie do ty czy Bo ga 271; wszel kie stwo rze nie opi sa ne
jest pew ny mi gra ni ca mi (Am bro ży) 264.

Orzecz ni ki (ka te go rie), nie do ty czą na tu ry Bo ga 100.

Osąd, na le ży do ro zu mu od ró żnia ją ce go do bro od zła 453.

Oso ba, na zwa roz ma icie poj mo wa na 192, bo mo wa ludz ka ubo ga (Au gu -
styn) 182, 194; prze nie sio ne jest to mia no  182, 192; orze ka na w so bie
(Augu styn) 181, 190, i we dług sub stan cji 181, 190; ró żni się od isto ty, sub-
stan cji i hi po sta zy 167n (Da ma scen), 182n, 192n, 197; czy ozna cza isto tę
190; nie kie dy ozna cza wła ści wość oso by 196; oso ba tym sa mym co jed nost -
ko wa hi po sta za (Da ma scen) 168 (zo bacz: Gre cy i Ła cin ni cy); w Trój cy ma
tro ja kie zna cze nie 195; roz ró żnie nie osób w anio łach 341n.

Oso by Bo skie 181-187, 190-196, 246-251; są rów ne 159n, 223-225, w wie-
cz no ści 103-105, 160, w mo cy 172, 174; ró żnią się wza jem nie 63, 66n, 103
(Au gu styn), 189, 196 (Pe la giusz), 228 (Au gu styn); po win ny być trzy (Ful -
gen cjusz) 77; ja kim spo so bem w licz bie trzech 169; ró żnią się wła ści wo -
ścia mi 77 (Ful gen cjusz), 169, 195, 205; czy ró żnią się od isto ty 190 -192; 
są nie roz łącz ne, ka żda ca ła w ka żdej in nej 161-163, 177, 267 (Au gu styn);
są pew ną jed ną naj wy ższą rze czą 164 (Au gu styn), jed ną sub stan cją 62, 79n;
trzy tej sa mej isto ty, nie z tej sa mej isto ty (Au gu styn) 88; przez współ brz -
mie nie jed no (Hi la ry) 231; nie ma czę ści w Trój cy 163-165, nie są ga tun -
kami ro dza ju 165n, ani jed nost ka mi ga tun ku 166; zo bacz: Przy pi sa nia,
Hi po sta za, Wła ści wo ści Bo że.

Oświe ce nie Bo że 61, 314.

Owo ce Du cha, skąd na zwa (Am bro ży) 60.
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Pa mięć, wśród przy ro dzo nych dóbr czło wie ka 465, 535, 553; przed miot
73; czyn 74; czy jej czy ny mo gą być grze cha mi 553n; część ob ra zu 72n.

Pan, zo bacz Bóg.

Pań stwa (anio ło wie) 371.

Pań stwo nie biań skie, z anio łów i lu dzi 372, 376 (Grze gorz, Au gu styn); ilu
jest je go miesz kań ców 376.

Pa try pa sja nie 231 (Au gu styn).

Pa weł apo stoł 327, 328.

Pe la gia nizm 487-491, 497.

Pie kło, co to jest 357; miej sce de mo nów po są dzie 356; miej sce ka ry po -
tę pio nych 357; naj ła god niej sza ka ra nie mow ląt (Au gu styn) 520; mniej sza
ka ra tych, któ rzy tu mniej zgrze szy li 520.

Pięk no stwo rze nia pro wa dzi do Bo ga 70, 318, 404n.

Pięk no wszech świa ta (Au gu styn) 318; zo bacz Świat.

Pie niądz (przy kład) 221.

Pier wiast ki czte ry w pier wot nej ma te rii 384, 385; zmie sza ne 388; wy dzie -
lo ne i roz rzą dzo ne w pierw szej trzyd niów ce stwo rze nia, ozdo bio ne w dru -
giej trzyd niów ce 399.

Pi smo Świę te 55; zo bacz Teo lo gia.

Pi smo Świę te, pod sta wa na uki o Trój cy 62-68, 114n; za kła da ró żni cę osób,
ale żad nej ró żni cy na tu ry (Hi la ry) 211; nie na zy wa Oj ca nie zro dzo nym
(Ambro ży) 212; poj mo wa nie licz by po je dyn czej i mno giej 520; nie ma żad -
nej sprzecz no ści 337; za wie ra to, co po ma ga na sze mu zba wie niu 398, nie
wie dzę p rzy ro dzo ną, lecz wie dzę du cho wą 397, 449.

Ple wa (przy kład) 509.

Po cho dze nie Du cha Świę te go, nie jest ro dze niem 155; zo bacz: Po sła nie
Du cha Świę te go.

Po czą tek – rze czy, je den (Bóg), a nie wię cej 329n, 489; dia beł chciał być
in nym po cząt kiem niż Bóg 416; „na po cząt ku” 329, 337, 339, 340, 345,
384, 385; ja ko Syn 393; tro ja ki 330 (Pla ton), 331 (Ary sto te les); Adam po -
cząt kiem ro dza ju ludz kie go 416.

Po czą tek – w Trój cy 215-219; po wa gi w Oj cu 137; Syn po cząt kiem Du cha
Świę te go 114-121; we dług Ariu sza świad czy o za po cząt ko wa niu 103.

Po czą tek,  po zo sta je w so bie i coś ro dzi lub dzia ła Au gu styn 217; za wsze
orze ka ny jest wo bec cze goś 215.

Po czę cie, in ne ukształ to wa nie cia ła, in ne wla nie du szy 510.
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Po dat ki na le ży od da wać wła dzy pań stwo wej 579.

Po do bień stwo Bo ga 406, 407n; ró żni ca od ob ra zu 408; do ko nu je się przez
uczest nic two (Au gu styn) 536; na le ży do na tu ry du szy 408; we dług nie -
winno ści i spra wie dli wo ści itd. 408; Syn po do bi zna Oj ca, przez któ rą ku
jedno ści je ste śmy prze kształ ca ni (Au gu styn) 71; od po do bień stwa czło wiek
odstę pu je przez grzech 535n.

Po do bień stwo, okre śle nie (Hi la ry) 224; nic po dob ne go do sie bie 64 
(Hi la ry), 223.

Po dob ne ga tun ko wo, ho mo idy (Da ma scen) 168.

Pod su nię cie, pierw szy sto pień w po ku sie 459.

Po dwój ny, po czą tek zmia ny (Hie ro nim) 397.

Po dziw tra ci się przez przy zwy cza je nie (Au gu styn) 309.

Po ga nie, czy ich czy ny są do bre 562-566.

Po ję cia Bo że, czy li re la cje 197; zo bacz Re la cja.

Po je dyn czość za prze czo na w Bo gu 64 (Hi la ry), 185n, 188.

Poj mo wa nie po wie dzeń na le ży czer pać z przy czyn mó wie nia (Hi la ry) 84,
192, 540, 547; do sko na ły czy tel nik, któ ry ocze ku je poj mo wa nia z po wiedzeń,
a nie na rzu ca (Hi la ry) 239; poj mo wa nie do myśl ne go wa run ku 285; poj mo -
wa nie łącz ne i roz łącz ne 285n; po bo żne poj mo wa nie słów Hi la re go 141.

Po ko ra, wy ma ga na do wy pro sze nia prze ba cze nia 575, przez po słu szeń -
stwo po ko ry czło wiek mo że wstą pić, skąd dia beł ru nął przez py chę 433.

Po ku sa – cia ła, nie do ko nu je się bez grze chu i trud niej się zwy cię ża 437.

Po ku sa – dia bel ska, do pusz czo na przez Bo ga (od któ re go moc) 363n,
434n, 447, 578n; aby spra wie dli wych umoc nić 579; świę tym po ma ga 346;
nie jest grze chem, lecz ma te rią ćwi cze nia cno ty 437; ja kim spo so bem diabeł
się mie sza 459n.

Po ku sa, in na we wnętrz na, in na ze wnętrz na 436n; we wnętrz na cza sem od
wro ga, cza sem od cia ła 437; ze wnętrz na od prze ciw ni ka 437, trze ma spo -
so ba mi 436; chwa leb niej jest nie go dzić się, niż nie móc być ku szo nym
(Augu styn) 447; pro wa dzi do wień ca, je że li się opie ra  460; ina czej do grze -
chu 456-460.

Po ku ta, za wsze mo żli wa dla grzesz ni ka za ży cia 575n; czy grzech uczyn -
kowy po zo sta je w grze szą cym aż od po ku tu je 568.

Po rów na nia rze czy ziem skich z Bo giem nie ma (Hi la ry) 249; i jest nie bez -
piecz ne 252n.

Po rzą dek, in ny na tu ry, in ny ła ski 342; w spra wach Bo żych po rzą dek na tury
174; w stworzeniach, objawia mądrość Boga 70; porządek wszechświata i zło
318; chó ry anio łów, zo bacz Anio łów chó ry.
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Po sia da nie dia bel skie 369n.

Po sła nia w Bo gu 126-143; in ne czyn ne (po sy łać), in ne bier ne (być po sła -
nym) 132, 134, 137; o Oj cu ni gdy nie czy ta się, że jest po sła ny (Au gu styn)
132, 137; in ne wi dzial ne, in ne nie wi dzial ne 135n, 138, 142.

Po sła nie – anio łów 333, 377-381.

Po sła nie – Du cha Świę te go 126-130, 138-148, 273 (Am bro ży); wi dzial nie
po sła ny 138n, nie wi dzial nie 142-148; czy jest da wa ny przez sie bie sa me go
130n.

Po sła nie – Sy na, na dwa spo so by: raz wi dzial nie we Wcie le niu 132-137;
czę sto i co dzien nie nie wi dzial nie 135-137; po sy ła ny jest przez Oj ca i przez
sie bie sa me go oraz przez Du cha Świę te go 132-135.

Po słu ga i da wa nie Du cha Świę te go 130.

Po słu szeń stwo, wy ma ga ne jest od anio łów 335, od Ada ma 335, 426, od
wszyst kich 415n; ła ska wy ma ga na jest do po słu szeń stwa przy ka za niom
Bożym 488; Bo gu na le ży za wsze od da wać, ludz kiej wła dzy na le ży cza sem
od mó wić 578n; przez po ko rę po słu szeń stwa czło wiek mo że wstą pić tam,
skąd dia beł spadł przez py chę 433.

Po tę pie nie, przy czy ny 291; Bóg nie po tę pia nie win nych (Au gu styn) 346,
349; Bóg prze wi du je i przy go to wu je 286; Bóg jest w po tę pio nych su ro wo -
ścią są du 265, 269; jest skut kiem od rzu ce nia 286; czy prze zna czo ny mo że
się po tę pić 284-286; czy ko muś mo gło być ob ja wio ne 349n; nie na le ży
modlić się za po tę pio nych 574, 575n; zo bacz: Ezaw, Ju dasz.

Po wie dze nia, ro zu mie nie z przy czyn (Hi la ry) 84, 192, 540, 547; naj lep szy
czy tel nik, któ ry ocze ku je ro zu mie nia po wie dzeń od nich sa mych, a nie
narzu ca (Hi la ry) 239.

Po wie trze ciem ne, miej sce upa dłych anio łów 355n, 362, 366.

Po wścią gli wość, cno ta po wścią ga ją ca po ru sze nia cia ła (Au gu styn) 428.

Po wszech nik, orze ka ny o wie lu 168; o po szcze gól nych pod mio tach
(Dama scen) 167; wy ra ża wspól ną na tu rę 230; wy klu cza się w Bo gu.

Po żą dli wość – czyn, nie do zwo lo ne pra gnie nie, cho ro bli wym uczu ciem
poru szo ne (Au gu styn) 506; złe pra gnie nia, broń dia bła (Au gu styn) 500;
dobro wol ny czyn 564; zo bacz: Od ruch.

Po żą dli wość – wa da, jest pierw sza 500n; grzech pier wo rod ny 400n, 506;
śmier tel na cho ro ba (Au gu styn) 428; za rze wie grze chu 500; in ne na zwy 500;
wa da, któ rą du sza za cią ga z cia ła 507; spraw ca 514; u do ro słych bli ska, 
w ma lu chach od le gła 501; osła bio na i wy cień czo na przez Chrzest 511, 512;
prze mi ja wi ną a po zo sta je czy nem 513; co dzien nie zmniej sza się w po stę -
pu ją cych i wstrze mięź li wych (Au gu styn) 511, 512.

Po żą dli wość, in na wa da, in ny uczy nek 500, 506.

Skorowidz612



Po zba wie nie oglą da nia Bo ga, wła ści wa ka ra grze chu pier wo rod ne go 520.
Po zna nie Bo ga 63-76; Bóg jest praw dziw szy niż myśl (Au gu styn) 183; 
w wie lu prze kra cza poj mo wa nie ludz kie go umy słu 267n; nie ma po rów -
na nia rze czy ziem skich do Bo ga (Hi la ry) 249; co po zna li fi lo zo fo wie 68-71;
lep sza wier na nie wie dza niż zarozumiała wie dza (Au gu styn) 292; ty le ktoś
po zna je, ile mi łu je 373.
Po zna nie Trój cy, przez po wa gę Pi sma Świę te go 63-68; przez stwo rze nia
68-76; czy fi lo zo fo wie ją po zna li 71.
Po ży wie nie, przed miot przy ro dzo ne go łak nie nia 431; nie ob ra ca się 
w praw dę ludz kiej na tu ry 504n.
Pra gnie nia złe, broń dia bła (Au gu styn) 500; zo bacz Po żą dli wość.
Praw da pierw sza, przy czy na wszel kiej praw dy 320; praw da ludz kiej na tury
504n.
Praw dzi we, wszyst ko jest od Praw dy (Au gu styn) 320, od Du cha Świę te go
(Pseu do -Am bro ży) 321.
Pra wi dła wiecz ne, zo bacz Za sa dy wiecz ne; pier wot ne (Au gu styn) 363.
Pra wo – cia ła, na zwa grze chu pier wo rod ne go 469, 500, 506, 512.
Pra wo – człon ków, grzech pier wo rod ny 500, 506, 513; prze szko da do
dobre go 496.
Pra wo – grze chu, uczy nek po żą dli wo ści cie le snej 506, 512; osła bia ny przez
Chrzest 512.
Pra wo – przy ro dy 420; Bóg nie jest zwią za ny pra wa mi przy ro dy (Au gu styn)
420.
Pra wo – wia ry 475n.
Pra wo, na tu ral ne, pra wo pi sa ne (Be da) 530.
Pro mień słoń ca nie pla mi się bru da mi rze czy (Au gu styn) 268n.
Pro pa te ias zwą Gre cy pierw sze od ru chy (Hie ro nim) 24.
Pro sto ta Bo ża 81, 98-102; nic pro ste go nie jest zmien ne (Au gu styn) 99.
Pró żna chwa ła, uko cha nie wła snej wy bit no ści 571; wa da głów na 570.
Pró żnia, nie obec ność cia ła 386.
Prze ci wień stwa, dwa nie mo gą być ra zem w tym sa mym, prócz do bra i zła
528; tu pa da re gu ła dia lek ty ków (Au gu styn) 528.
Prze pis, zna kiem wo li Bo ga 310, 323, 324; nie przez wszyst kich jest speł -
nia ny 324.
Prze stęp stwo i grzech, czym się ró żnią 570.
Prze stęp stwo, ja ko grzech śmier tel ny 568n; skąd moc je go po peł nie nia
(Grze gorz) 579; prze stęp stwa msz czo ne są prze stęp stwa mi (Au gu styn) 539,
540.
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Prze strzeń i ruch 270-275.

Prze wi dze nie Bo że 255-257, 275-279, 287, 292 n, 538; zna jo mość przy -
szło ści 255; ozna cza isto tę Bo ga 256; nie zmien ne 257, nie omyl ne 278;
może ist nieć bez prze zna cze nia 284; prze wi du je nie go dzi wość, ale nie przy -
go to wu je 286, 538; czy ono jest przy czy ną rze czy, czy rze czy są je go
przyczy ną 275-278; a wol na wo la ma ją cych grze szyć 447n.

Prze wi dzia ny (to zna czy nie prze zna czo ny) czy mu si się po tę pić 284-286.

Przez nas: 321.

Przez sie bie czy nić 297.

Prze zna cze nie 255, 283-288; okre śle nie 284, 286, 287; ozna cza isto tę Bożą
256; od no si się do spraw do cze snych 256n, 259; skut ki: ła ska obec nie,
chwa ła w przy szło ści; nie zmien ne co do po je dyn czych lu dzi i co do licz by
wy bra nych 284.

Przy czy na pierw sza, wszech rze czy Trój ca 56, 308, 320; do broć Bo ga (Augu-
styn) 80; fi lo zo fo wie przy pi sy wa li skut ki in nym przy czy nom 309; przy czyny
wy ższe i pier wot ne w Bo gu 418-420; czy wie dza jest przy czy ną rze czy 275-
278; spo sób od wiecz ny 418; nie na le ży szu kać przy czy ny wo li Bo żej (Augu -
styn) 308.

Przy czy na, nic nie jest przy czy ną sa me go sie bie 77, 78. 8, 92; przy czy ny
ni ższe, któ re są w na tu rze rze czy 418-420, zwią za ne z bie giem przy ro dy 
i ro dza ja mi 412n, na sien ne 363, 413; przy czy ny wy ższe, wo la i moc Bo ga
412, 418-420; przy czy na mo ral na, zo bacz: Za miar.

Przy go to wa nie do ła ski 471-477.

Przy ka za nia Bo że 283, 323n; wszyst kie od no szą sie do mi ło ści Bo ga i bliź -
nie go (Au gu styn) 548; nie mo gą być za cho wa ne bez mi ło ści  562n; czy
mno żą grze chy 567n; ja kie zna cze nie ma ją za ka zy (Au gu styn) 415n; przy -
ka za nia da ne Ada mo wi i Ewie 424-427, 438; przy ka za nie ofia ry Iza aka 
311, 324.

Przy mus i czyn do bro wol ny 564, 565n.

Przy pa dek, nic nie dzie je się na świe cie przy pad kim (Au gu styn) 531n.

Przy pa dłość: mo że być i nie być 74; nie do ty czy Bo ga 97, 100, 102 (Au gu -
styn), 198 (Au gu styn) 221n; ist nie nie nie jest w Bo gu przy pa dło ścią 
(Hi lary) 96; znaj du je się w sub stan cjach stwo rzo nych 97 (Au gu styn), 101
(Au gu styn); ró żne są w stwo rze niu cie le snym 98n; w du szy 99.

Przy pi sa nia, dla cze go 252n, 577 przy pis.

Przy pi sa nia, Du cho wi Świę te mu mi łość (amor) 110, 112, 232, 233, 238n;
ła god ność 573; do broć 71, 253, 577; mi łość (caritas) 111n, 142-146, 484, 573,
577; wspól no ta 113, 201; zgo da 228, 232; po wią za nie 232; po cie szy ciel 117;
„w nim” 68, 71, 262; po do bień stwo 408; uży cie 225-229.
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Przy pi sa nia, Oj cu po wa ga 121, 137, 172n, 394; wiecz ność 225-229;
jasność (Ory ge nes) 107; „z nie go” 68, 71, 262; świa tło (Ory ge nes) 107; moc
252n, 577 i przy pis; jed ność (Au gu styn) 228n.
Przy pi sa nia, Sy no wi rów ność 140, 170, 172 (Au gu styn), 223b (Au gu styn),
228, 229, 232, 304; wy ko naw ca wszyst kie go 394; cha rak ter 178, 254; fi gura
254; sę dzia 394; „przez nie go” 68, 71, 262; po czą tek 393; mą drość 111,
213n, 234, 235, 252n, 393, 577 i przy pis; ob raz 225-229; zwier cia dło 178,
254; blask 104, 107, 178, 254.
Przy spo so bie nie za dzie ci przez Bo ga 199-201.
Przy szłe zda rze nia wol ne w wie dzy Bo ga 255-258, 277s. 279n, 281n;
przed miot wol nej wo li w nas 461.
Przy zwy cza je nie nie do pusz cza zdzi wie nia 309; czte ro dnio wy Ła zarz
ozna cza przy zwy cza je nie do grze chu 569.
Py cha, mi łość wła snej wy bit no ści (Au gu styn) 571, wła snej mo cy 440; po -
czwór na (Grze gorz) 571; po czą tek wszel kie go grze chu, ko rzeń wszel kie go
zła 571; py cha i po żą dli wość 571n; na śla du je wznio słość Bo ga 341, 351;
mat ka za zdro ści (Au gu styn) 351; prze szko da mi ło ści 142; prze ciw sta wia
się po ko rze i po słu szeń stwu 433; ma brzy do tę wsty du, a nie po ko rę wyzna -
nia 444; grze chy z py chy (Au gu styn) 539; pierw szy grzech Lu cy fe ra 341,
351, 433; py cha w grze chu Ada ma 518; w Ewie 440n.

Ra da, znak wo li Bo żej 310, 324; nie przez wszyst kich speł nia na 324.
Ra dość na dziei i rze czy 57.
Ra fał ar cha nioł, le kar stwo Bo ga 378; a To biasz 380.
Raj ziem ski 413-415, 493-495.
Ra zem, czy wszyst ko zo sta ło stwo rzo ne 385, 388, 389.
Re gu ła wia ry, nie do prze kro cze nia 116.
Re la cja w Bo gu, do stwo rzeń, 178n, 220-222; mię dzy oso ba mi Bo ży mi 102,
153,-156, 158n, 161-163, 109. 202n; imio na osób oznaj mia ją re la cje 198;
re la cje wy klu cza ją ro dzaj i ga tu nek 165n; nie są przy pa dło ścio we 198.
Ro bić, ró żni się od stwa rzać 330.
Ro dzaj i ga tu nek, wy klu czo ne w Bo gu 165n.
Ro dzaj ludz ki je den, bo ca ły od Ada ma 416, w któ rym był ma te rial nie 501;
stąd ca ły zgi nął w Ada mie 437.
Ro dze nie Bo że 77-94, 203-205; wiecz ne 108; bez zmia ny w Bo gu 104; nale ży
do natury (Ambroży) 212; w pełni nie da się pojąć 105; porównane do ognia
i bla sku 103, 107; czy mo że też być na zwa ne po sła niem 135; jak ró żni się
od po cho dze nia Du cha Świę te go 122n; zo bacz: Ro dzić.
Ro dze nie ludz kie, czy pierw si ro dzi ce ro dzi li dzie ci w ra ju 427-432; nie -
mo żli we bez grze chu, chy ba uspra wie dli wio ne do brem ma łżeń stwa 506,
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509 (zo bacz: Spół ko wa nie); nie mow lę ta ro dzą się ska żo ne ta kże z ro dziców
już oczysz czo nych przez Chrzest 508n.
Ro dzić się i po cho dzić, kto mo że roz ró żnić (Au gu styn) 123; z wo li ro dzą
się grze chy (Au gu styn) 216, 262.
Ro dzić, żad na rzecz sa ma sie bie nie ro dzi, by ist nia ła (Au gu styn) 77, 78,
81, 92; Oj ciec ro dzi Sy na nie ska że nie, bez zmia ny 85, 86; ro dząc dał Sy nowi
co kol wiek dał (Au gu styn) 119; ro dzić Sy na nie pod le ga wo li lub mo cy 91-93;
czy mó wi się „za wsze ro dzi się”, al bo „za wsze jest zro dzo ny” 106-109; tym
sa mym jest móc ro dzić w Oj cu i móc ro dzić się w Sy nu  93n.
Ro dzi ce, nie stwa rza ją dzie ci (lecz ro dzą) 363; już ochrzcze ni ro dzą dzieci
ska żo ne grze chem pier wo rod nym 508n; czy ich grze chy prze cho dzą na nie -
mow lę ta 517-520, 522-525.
Rów ność stwo rzeń, w pa mię ci, umy śle, wo li 72; czy w da rach przy ro dzo -
nych du sze są rów ne 517; nic rów ne go so bie 223.
Rów ność w Bo gu 159-174; nie jest od nie sie niem ani po ję ciem 224; jed -
ność, to żsa mość, nie odmien ność 224; wy klu cza sa mot ność (Hi la ry) 249;
ca łe Bó stwo rów ne jest w swej do sko na ło ści (Pseu do Hie ro nim) 196; 
co do wiecz no ści 160, wiel ko ści 161-171, mo cy 172-174; Syn rów ny Oj cu
140, 170, 172, 223n (Au gu styn), 228 (Au gu styn), 304; Duch Świę ty rów ny
Oj cu i Sy no wi 113, 224 (Au gu styn).
Roz kosz, cel wo li 551 – do bra, z wia ry dzia ła ją cej przez mi łość (Au gu styn)
476 – zła, cel wszel kiej złej wo li 547, 551; jest w ka żdym grze chu 457, 459;
kie dy śmier tel na 458n.
Roz ko szo wać się i uży wać 56-61; okre śle nie roz ko szo wa nia 56, 57, 58, 60.
Ró żni ca w Bo gu mię dzy isto tą i oso ba mi 246-251; wła ści wo ści 189; osób
103-125, 203-209, w Sta rym Te sta men cie za zna czo na 63-67, w No wym
Testa men cie uka za na 67n – ró żni ca rze czy, zo bacz: Dzie ło sze ściu dni.
Ró żność i roz dział wy klu czo ne w Trój cy 185n, 188, 189.
Roz pacz o zba wie niu, peł na nie uf ność Bo żej do bro ci 573; grzech prze ciw
Du cho wi Świę te mu 572-574; nie od pusz czal na 574; za ży cia o ni kim nie
nale ży roz pa czać 574, 575n.
Roz ra dza nie ludz kie, we dług za sad za rod ko wych 504; zo bacz Grzech pier -
wo rod ny.
Roz ró żnie nie wy ma ga ne w po zna niu wo li Bo żej 312.
Ro zum – dol na część, kie ru je do cze sny mi 454, 456; do wie dzy przy dzie -
lona 454; czy mo że grze szyć 455-460.
Ro zum – gór na część 453n; do strze ga i do ra dza wznio słe 454, 456; do
mądro ści przy dzie lo na 454; iskra ro zu mu 556; czy mo że grze szyć 455-460.
Ro zum ludz ki do brem na tu ral nym czło wie ka 465, 535, 544, 553; nie jest
nam wspól ny ze zwie rzę ta mi 453, 454; część wol nej wo li 452; ob raz Bo ży
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w nas 72-74, 553; dzię ki wy obraź ni roz cią ga się na kon tem pla cję Bo ga 76;
lecz nie poj mu je jed no ści i rów no ści w Trój cy (Hi la ry) 161n; mo że od -
różnić do bro od zła 433; mo że być do pro wa dzo ny do grze chu 456-460;;
cho ciaż grze cha mi jest za mglo ny i ze psu ty, na dal jest do bry 553; in na część
gór na, in na część dol na (mę żczy zna i nie wia sta) 454, 455-460.
Ruch – miej sco wy, czym in nym ru szać się miej sco wo, in nym przez miej -
sce 272; stwo rze nie ru sza się przez cza sy i miej sca (Au gu styn) 97; cia łom
przy pi su je się ruch miej sco wy 271n; ruch miej sco wy i anio ło wie 271-273;
po ru szać się po cza sach, zmie niać się przez wpły wy (Au gu styn) 97, du chy
po ru sza ją się po miej scach i po cza sach 97, 271.
Ruch – pierw szy zmy sło wo ści, z ze psu cia cia ła 437; wy ró żnia się ru chy
pierw sze i dru gie 524n; czy pierw sze są grze cha mi i jak 457, 524n; ma łżeń -
stwo je po rząd ku je, po wścią gli wość po skra mia (Au gu styn) 428; w sta nie
nie win no ści nie by ło ich 427n.
Ruch, wszel ki usu wa się od Bo ga 96, 97 (Au gu styn), 270-275; 331.
Ry by, dzie ło pią te go dnia 400.
Rzą dy Bo że 404.
Rzecz ja ko to, co nie jest uży wa ne do ozna cza nia cze goś 55; do ko rzy sta -
nia z cze goś 56, 61, 194, do uży wa nia cze goś 56, 61; żad na rzecz nie mo że
sa ma sie bie zro dzić  92.
Rzym, ta bli ca sym bo lu Le ona III 115.

Sa be liusz 102, 184, 186, 196, 230, 241, 243.
Sa kra men ty Sta re go Pra wa i Ewan ge licz ne (Au gu styn) 55; ewan ge licz ne
wy pły nę ły z bo ku Chry stu sa 417.
Sa mo ist ność w Bo gu 156, 192n.
Sa mot ność nie od po wia da Trój cy 64n (Hi la ry), 174-176, 185n (Hi la ry),
188, 249 (Hi la ry).
Sąd, nad grzesz ni ka mi trze ba zo sta wić Bo gu 575n; osta tecz ny uka że spra -
wie dli wość i opatrz ność Bo ga 302.
Se ra fi ni, naj wspa nial szy chór 372, 377; nad in nych pło ną mi ło ścią  371,
372n, 379; je den po sła ny do Iza ja sza 23.
Ser ce za twar dzia łe, zo bacz Za twar dzia łość.
Siód my dzień wi nien być świę co ny 405.
Skle pie nie, nie bo ufor mo wa ne dru gie go dnia 339, z wód 395; któ re go
figu ra jest nie zna na 397; dla cze go tak się na zy wa 397.
Skłon ność do grzechu, na chy le nie do zła 467; kro ki na sze skłon ne są do
upad ku 452.
Słoń ce, dla cze go uczy nio ne 392; uczy nio ne być mo że z pier wot ne go
światła 393; nie mo że się spla mić (przy kład) 268n.
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Sło wo nie stwo rzo ne, zro dzo ne z isto ty Oj ca (Au gu styn) 88; ści śle Syn (Au -
gu styn) 206; do sko na łe 226; co kol wiek ma, od Oj ca ma 121; sztu ka Oj ca
226, po nie waż w Sło wie Bóg wszyst kim roz po rzą dza (Al ku in) 388n, 393, 
i w nim rzekł „Niech się sta nie” 393; przez nie go sta ło się wszyst ko 71
(Augu styn), 316; wszę dzie jest przez sie bie 274; anio ło wie wszyst ko wiedzą
w Sło wie (Izy dor) 383.

Sło wo stwo rzo ne, wie dza umy słu, ob raz wiecz ne go Sło wa 76; na sze słowo,
któ re ro dzi się z na szej wie dzy, nie po dob ne do Sło wa Bo ga (Au gu styn) 88;
sło wem (ze wnętrz nym) po peł nia się grzech 569; po zmia nie cza su, zmie -
nio ne sło wa (Au gu styn) 293.

Smu tek al bo le ni stwo 570.

Spół ko wa nie, czy i ja kie by ło w sta nie spra wie dli wo ści 427n, 507; czy może
obyć się bez grze chu 427, 509n (Ful gen cjusz), 513n; nie, chy ba że uspra -
wie dli wio ne przez do bro ma łżeń stwa 506; z przy czy ny do bre lub złe 559.

Spraw ca w rze czach Bo żych, Oj ciec spraw cą Sy na 109, 218; Bóg spraw cą
dóbr 260. Zo bacz: Przy pi sa nia Oj cu, Oj ciec.

Spra wie dli wi, by li trzy ma ni w ot chła ni przed zstą pie niem Chry stu sa 357;
du sza spra wie dli we go zwa na nie bem i tro nem Bo ga 265, 267.

Spra wie dli wość – Bo ża, naj słusz niej sza wo la Bo ga 299, 300, któ ra ob ja wi
się na są dzie 302n; przez któ rą my sta je my się spra wie dli wi (Au gu styn) 149;
Bóg czy ni tyl ko to, co od po wia da je go praw dzie i spra wie dli wo ści 294, 298-
300; mno gi sku tek 310; ujaw nia się w przy ka za niach 324; w na kła da niu
kary za grzech 287, 538; co nie jest spra wie dli we, nie mo że po cho dzić od
Bo ga 295, 298, 299, 317.

Spra wie dli wość Bo ga nie kie dy przed na mi za kry ta 579.

Spra wie dli wość, cno ta 480; w anio łach do brych 351; w czło wie ku od Boga
480.

Sprzecz no ści, nie mo żli we dla sa me go Bo ga 285n.

Stan czło wie ka – chwa ła, bę dzie my rów ni anio łom 333, 375; szczę śli wi 57,
350, 372; do sko na ła szczę śli wość po zmar twych wsta niu w cie le chwa leb -
nym 335, 423.

Stan czło wie ka – nie win ność, przed upad kiem, by ła tam pew na szczę śli -
wość 413, 450n, bez nie szczę ścia 468, bez po żą dli wo ści 443; da ry przy ro -
dzo ne i dar mo we 465; po trój ne po zna nie 448n, bez prze wi dze nia upad ku
450; wol ność wo li 464; wy strój ła ski do sta nia, nie do po stę pu 450-452,
ani do wy trwa nia 492; zdol ność chce nia do bra i za słu gi 492; nie śmier tel -
ność 421-427, 492; czy po trze bo wa li po ży wie nia 426n, 430n; przy ka za nia
da ne 424-427, 433, 495; spół ko wa nie bez ża ru po żą dli wo ści (Au gu styn)
427n; czy i jakie rodziliby dzieci 427-432; po starości przeniesienie na lepsze
426, 428n, 432n (zo bacz: Adam stwo rzo ny, umiesz czo ny w ra ju).

Skorowidz618



Stan czło wie ka – upa dek, czło wiek zra nio ny i ob dar ty 465, 493, 535; stał
się nie wol ni kiem grze chu 466 (zo bacz: Adam, nie wol nik grze chu).
Stan czło wie ka, po trój ny: przed grze chem, po grze chu, w chwa le 421n;
poczwórny: przed grzechem, po grzechu przed naprawą, po naprawie przed
umoc nie niem, po umoc nie niu 464n.
Stop nie w po peł nia niu grze chu 457-460.
Stwo rze nia, rze czy no wo ist nie ją ce 331, z jed ne go po cząt ku, Trój cy stwór -
czej 216, 329-332, 363-365; sku tek wo li Bo żej 331; wszyst kie chwa lą Bo ga,
tyl ko nie wa dy (Au gu styn) 656; pod le ga ją opatrz no ści Bo żej 283; Stwór cę
czy nią po zna wal nym 68-77 – są do bre 318, 346, na ile ist nie ją (Au gu styn)
531, przez uczest nic two w do bru naj wy ższym (Au gu styn) 532; lecz są rze -
cza mi do użyt ku, nie do roz ko szy 56, 58 – dzie lą się na nie biań skie i ziem -
skie, nie wi dzial ne i wi dzial ne 332, ro zum ne i nie ro zum ne 332, 336;
ro zum ne na bez cie le sne i cie le sne 332, 335n; żad ne go no we go ro dza ju po
dzie le sze ściu dni 404 – wszyst kie opi sa ne miej scem 249, lub gra ni ca mi
264, 270n, 272n; wszyst kie zmien ne 128, lub miej scem czy cza sem 271;
wszyst kie na wszel ki spo sób mno gie 98n – ro zum ne, anioł i czło wiek 332;
dla cze go uczy nio ne 332n; upaść mo gą sa me przez się, po stą pić tyl ko z po -
mo cą ła ski 352; dru go rzęd ne przy czy ny rze czy 363, 364; zo bacz: Adam,
Anioł, Czło wiek.
Stwo rze nie – spraw ca i za sa da, sam Bóg w Trój cy 216, 262, 329, 363; nie
anio ło wie, de mo ny, lu dzie 363n; wol ne dzia ła nie Bo żej wo li 228 (Hi la ry),
412n, nie ko niecz ne 256, 332, z do bro ci Bo ga 332; Bóg stwa rza roz ka zując,
chcąc (Be da) 410; bez zmia ny sub stan cji Bo żej 98 (Au gu styn), 220; by wszyst -
ko słu ży ło czło wie ko wi, a czło wiek Bo gu 333.
Stwo rze nie 329-341, 384-426; Pla ton prze czył 330, Ary sto te les 331; czy -
nie nie cze goś z ni co ści 330n; in ne od dzie ła roz ró żnie nia i upo sa że nia 340
(zo bacz: Dzie ła sze ściu dni).
Stwo rze nie w po cząt ku, w Sy nu 393n, któ ry jest sztu ką wszech moc ne go 
i mą dre go Bo ga 226; lub na po cząt ku cza sów, nie od wiecz no ści 221, 331
(Be da), 336n, 338; stwo rzył nie bo i zie mię (anio łów i ma te rię pierw szą)
337 (zo bacz: Nie bo i zie mia); wszyst ko ra zem lub w od stę pach cza su (?)
337, 384n, 389, 402n.
Stwór ca, sam Bóg 216, 262, 329, 363; orze ka się o Bo gu cza so wo bez zmia -
ny bó stwa 220-222; w od nie sie niu do stwo rzeń 220, 222, 256; nie na le ży
szu kać przy czy ny dla cze go ze chciał 308; ‘uczyń my czło wie ka’ 64, 406, 409;
mo że być po zna ny przez stwo rze nia 68-77; od po czy nek dnia siód me go
388, 403-405; aż do tąd dzia ła 404.
Sub stan cja – nie stwo rzo na, Bóg jest ja kąś sub stan cją (Au gu styn) 245,
jednak nie wła ści wie 100n; w Trój cy ina czej poj mo wa na jest przez Gre ków,
ina czej przez Ła cin ni ków 182, 184n, 192n; jak orze ka na jest o oso bach 
82-84, 155n.
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Sub stan cja – stwo rzo na, in na cie le sna, in na du cho wa 69; ka żda opi sa na
czy li skoń czo na 270n; ludz ka, któ ra po cho dzi od Ada ma przez pło dze nie
504n; du sza i wła dze, jed na sub stan cja 73n.
Sub stan cja zwa na jest od „być sa mo ist nie” (Au gu styn) 101; jest ja kimś bytem
(Au gu styn) 546.
Sym bol, Ni cej ski 115; So bo rów grec kich 115; Hi la re go 120; Le ona III
Papie ża 115.

Syn 77-110; Syn z po cho dze nia 199, z wła sno ści oso bo wej 93, 156; je den
Syn, któ ry z Oj ca sam isto to wo zro dzo ny (Ful gen cjusz) 77; Syn na tu ry
(Augu styn) 85, 88 (Hi la ry), Syn mi ło ści Oj ca 85; z Oj ca zro dzo ny, nie 
z ni co ści ani z ja kiejś ma te rii 85, 86, 87n; przed wie ka mi 66, 91 (Hi la ry),
110 (Hi la ry); za wsze zro dzo ny (Grze gorz) 106; czy za wsze ro dzi się 107;
współ wiecz ny Oj cu 66, 86, 103n, 109; świa tłość ze świa tło ści 75, 83, blask
wiecz nej świa tło ści 104 (Au gu styn), 107 (Ory ge nes).

Syn Bo ga – czło wiek, w ja ki spo sób 86, 199n; kie dy 222; syn gnie wu 
(Hi la ry) 200; czy sy no wie dźwi ga ją grze chy oj ców 517-520, 522-525.

Syn po sła nie 132-137; we wcie le niu 132-134; po sy ła ny nie wi dzial nie do
po bo żnych dusz 135.

Syn przez któ re go wszyst ko się sta ło: ‘po czą tek’ stwo rze nia 65, 393, nie
na rzę dzie 394, 395; spraw ca wszyst kie go 394, 395 (Zło to usty), gło wa
wszyst kie go (Hi la ry) 228; umie jęt ność Oj ca 226; mą drość Oj ca zro dzo na
83, 111, 121, 206n, 235-239, 280, 577; ‘przez nie go’ 68, 71, 262; dzia ła przez
sie bie, nie od sie bie 237 (Hi la ry), 297; czy mógł by ro dzić 92-94.

Syn Sło wem ści śle zwa ny 206, 226; praw da Oj ca (Au gu styn) 71; ob raz Ojca
206n, 225-227, 407, lecz nie ‘na ob raz’, po nie waż rów ny (Au gu styn) 409;
naj do sko nal sze pięk no 71; po do bień stwo Oj ca 71, 226, 536; zwier cia dło
179.

Syn współ istot ny (ho mo usios) Oj cu 86, 253; jed no z Oj cem (Au gu styn)
230n; rów ny Oj cu 140n, 223n; pierw sza rów ność (Au gu styn) 226; rów ny 
z na tu ry a nie z ła ski (Au gu styn) 148, we wszyst kim 159, w mo cy 172-174,
253; rów ny cho ciaż po sła ny 137, mniej szy jed nak w for mie stwo rzo nej 
139-140.

Syn za sa da Du cha Świę te go 114-121, 215-219; otrzy mał od Oj ca, że z niego
po cho dzi Duch Świę ty 119n; zo bacz: Po czą tek.

Syn zro dzo ny, nie stwo rzo ny 80-94; zro dze nie za zna czo ne w Sta rym Te sta -
men cie 66n; uka za ne w No wym Te sta men cie 67n; nie mo żli we jest po zna -
nie ta jem ni cy zro dze nia (Am bro ży) 105; zro dzo ny z sub stan cji Oj ca 85-88;
zro dze nie nie jest pod da ne Bo żej mo cy lub wo li 91-94; ani wo li, ani ko -
niecz no ści 89-91; co kol wiek ma otrzy mał od Oj ca 84 (Hi la ry). 121 (Au gu -
styn), 205 (Da ma scen); ży cie ma w so bie przez ży ją ce go Oj ca (Hi la ry) 108;
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ro dząc się otrzy mał, by był sa mą sub stan cją 155; nie dla te go Syn, po nie -
waż Bóg 156; na zy wa ny jest ta kże po cho dzą cy 122; po cho dzi od Oj ca ja ko
zro dzo ny i da wa ny 153; jest w Oj cu 161n

Syn de re za, zo bacz: Iskra wy ższe go ro zu mu.

Sza tan, ozna cza prze ciw ni ka 378.

Szczę śli wość, w rze czach do roz ko szy 56, 58; in ne rze czy, po mo ce 56; któ -
rej Bóg ze chciał udzie lić 332; sa mym ro zum nym stwo rze niom 332; ilu jest
po wo ła nych (?) 376; tu w na dziei 57; przy le ga jąc do Pa na 230; peł na w nie -
bio sach 57, w peł ni do bra, któ re jest po sia da ne przez wszyst kich 372, 
z pew no ścią, że nie utra cą (Au gu styn) 350; do sko na ła po od zy ska niu cia ła
335; za po wie dzia na w sa mym zjed no cze niu du szy z cia łem 334n.
Sze ro kość, dłu gość itd. 270.
Szko dze nie, wo la od czło wie ka (lub dia bła), moc od Bo ga 435, 578n.
Sztu ka dia lek tycz na i teo lo gia 100 – Bo ska, Syn sztu ką Oj ca 226 – sztu ka
ma gicz na i de mo ny 362-365.
Szy mon Mag 129.

Ślad, zo bacz: Trój ce stwo rzo ne.

Śle po ta, przy kład 501; anio łów upa dłych 351.

Śmierć, Chry stu sa 326n; du cho wa w anio łach upa dłych 98, 360; w du szy
ludz kiej (Au gu styn) 98; cie le sna, ka ra za grzech pier wo rod ny 499; czy od
Bo ga ja ko spraw cy 547.

Świa dec two fał szy we, złe w so bie, nie mo żna go skła dać w do brym ce lu
559.
Świat, czy wiecz ny 331; uczy nio ny przez Bo ga 329n; uczy nio ny z ma te rii
pierw szej 388, z cza sem 338; sze ściu dnia mi roz ró żnio ny 388; Bóg w świe -
cie ja ko obec ny, kie ru ją cy, obej mu ją cy 70, 263-269, 273, opatrz ność kie ru -
ją ca 532; czy lep szy świat mógł być stwo rzo ny 303-305; pięk no świa ta
(Au gu styn) 404n; uczy nio ny dla czło wie ka 333, ja ko rzecz z któ rej na le ży
ko rzy stać 56.
Świa tła nie ba (słoń ce i księ życ), uczy nio ne czwar te go dnia 398, na zna ki 
i cza sy 400; z ja ką ko rzy ścią dla lu dzi (Au gu styn) 399.
Świa tło – cie le sne, uczy nio ne pierw sze go dnia 390, 399; gdzie uczy nio ne
(Au gu styn) 390n; gdzie te raz jest 393.
Świa tło – du cho we stwo rzo ne pierw sze go dnia („Niech się sta nie świa -
tłość”), ja ko anio ło wie zwró ce ni ku Bo gu 337, 341, 344, 345, 384, 385,
389n.
Świa tło – pier wot ne, ozdo ba świa ta za czę ła się od świa tła 389; czy cie lesne,
al bo du cho we 389n.
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Świa tło, być w świe tle, ale nie ze świa tłem 266.
Świa tłość ze Świa tło ści 75, 83, 88, 208.
Świą ty nia Bo ga, nie wła ści wie zwa na miej scem Bo ga 274, 535; w du szach
świę tych 264, 266, 535 (zo bacz: Miesz ka nie Bo ga).
Świę ce nie dnia siód me go 405.
Świę ci – za ży cia, świą ty nia i tron Bo ga 265, 266; im święt si, tym peł niej si
mi ło ści 142; zwy cię ża ją de mo ny 358; zło po ma ga im 317, 318; czy po do -
ba ła im się mę ka Chry stu sa 327; czy ma my chcieć, czy nie chcieć, ich mąk
327 n.
Świę ci w oj czyź nie, szczę śli wość 57; po sia da na przez wszyst kich 372; 
z pew no ścią, że się nie utra ci (Au gu styn) 350; do sko na ła po po łą cze niu 
z cia łem 335; licz ba wy bra nych jest pew na (Au gu styn) 284, 285.
Świę to kradz two w grze chu Ada ma, po nie waż Bo gu nie uwie rzył 518.

Tchnie nie Bo ga (tro pos) 410n.
Tchnie nie, Lom bard nie uży wa te go wy ra zu 219 i przy pis.
Teo lo gia jest rze czy al bo zna ków (Au gu styn) 55; szu ka ob li cza Bo ga 62;
zwa ża na na ukę Pi sma Świę te go 55; z umiar ko wa niem i lę kiem rzoz pra wia
o Trój cy 62n; tar cza mi ro zu mu win na być bro nio na 3; uży wa do wo dów i po-
do bieństw 68.
Tra du cja nizm i po cho dze nie du szy 420n; a prze ka zy wa nie grze chu pier -
wo rod ne go 505n.
Tro istość w Trój cy(?) 188n.
Trój ca Świę ta – po zna wa na jest umy sła mi oczysz czo ny mi przez spra wie -
dliwość wia ry (Au gu styn) 61; co utrzy mu je wia ra 61, 79; zna na Fi lo zo fom
zda la 71; z umia rem i bo jaź nią na le ży roz pra wiać o tej ta jem ni cy 62; co
uka zu je Pi smo Świę te 63-68; w „uczyń my czło wie ka” 64 (Ful gen cjusz, Hi -
la ry), 188 (Hi la ry), 406 (Be da); w for mie Chrztu 67; „z nie go, przez nie go
i w nim” 68, 71, 262; przez śla dy jej w stwo rze niach 68-71 (zo bacz: Trój ce
stwo rzo ne); od bi ja się w du szy ludz kiej 71-76; w któ rej miesz ka 145
(zobacz: Miesz ka nie Bo ga).
Trój ca Świę ta – bez od cię cia, roz cią gnię cia, wy pro wa dze nia (Hi la ry) 156;
bez roz ma ito ści, po je dyn czo ści, sa mot no ści (Hi la ry) 64; bez stop ni (Pe la -
giusz) 196; bez od stę pów cza so wych (Au gu styn) 118; bez roz ma ito ści 186;
czy bez licz by 169 (Da ma scen), 187-189; bez czę ści 163-166; po nie waż sub -
stan cja pro sta, nie zmien na 102.
Trój ca Świę ta – cze go więc trzy 167, 182, 183, 191, 192, 193, 194; czy trzej
bo go wie 79n, 180, 183n; czy trzy by ty 193; czy trzy isto ty 184n; trzy hi po -
sta zy 185, 192n, 196; czy trzej wszech moc ni 180; trzy oso by (zo bacz: Osoby
Bo skie); czy trzy rze czy 194; czy trzy sub stan cje 184n, 192n, 231 (Hi la ry);
nie po trój ny lecz tro isty Bóg 171.
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Trój ca Świę ta 61-254; to jest je den Bóg al bo jed ność isto ty w trzech
osobach 62, 63 (Ful gen cjusz), 87 (Au gu styn), 102, 176; „jed ność trzech”
(Izy dor) 189; mia no wznio sło ści (Au gu styn) 56; imię jak by zbior czo wy ra -
ża ją ce wie lość osób 179; po nie waż jest trój ca osób, a nie imion  102;  rzecz
naj wy ższa i naj wznio ślej sza 62, 194 (Au gu styn); naj wy ższe i nie zmien ne
do bro 58, 61; naj wy ższe źró dło wszyst kie go 56, 70; nią na le ży się roz ko -
szo wać 56, 58, 59, 194.
Trój ce stwo rzo ne, w któ rych świa tłem wia ry tro chę po zna wa na jest Trójca
nie stwo rzo na 71; śla dy w stwo rze niach 70; jed ność, ob raz, ład 70 n; ob raz
w du szy 71-76; pa mięć, umysł, mi łość (wo la) 72-75; poj mo wa nie, pa mięć,
mi łość 75n.
Trony, aniołowie na których Bóg zasiada i sądzi 371; tronem mądrości dusza
spra wie dli we go 265.
Ty ran, skąd ma wła dzę 578n; kie dy na le ży mu się prze ciw sta wić 579n.

Uczest nic two, wy klu czo ne u Bo ga 180; in ne do bra są uczest nic twem 
w Do bru naj wy ższym (Au gu styn) 532, i do Bo ga po dob ne (Au gu styn) 536.
Uczyn ki do bre, uczyn ki cno tli we 486, na gra dza ne za ży cia 483, 484; czy
nie któ re do bre z isto ty i ro dza ju 542n; lu dzie mo gą wi dzieć uczyn ki, lecz
sam Bóg w ja kim du chu po wsta ją (Au gu styn) 551; uczyn ki i ce le mie sza ne
548-550; czy mo gą je wy ko ny wać nie wier ni 562-566.
Uka za nie się Bo że 138n, 367-369; anio łów 366-368.
Umi ło wa nie, nie mo żli we bez Du cha Świę te go (Au gu styn) 147, któ ry jest
mi ło ścią brat nią 143n; jed no czy wszyst kie słu gi Bo że (Au gu styn) 142; rodzi
się z mi ło ści i wol nej wo li 483; kto bar dziej mi łu je, wię cej po zna je 373;
umi ło wa nie a ko rzyść -roz kosz 58n; umi ło wa nie anio łów przed upad kiem
348; nie przy ja ciół (Au gu styn) 474; zo bacz: Mi łość.
Umysł, wśród dóbr na tu ral nych czło wie ka 465, 535, 544, 553; jest ob ra -
zem Bo ga 72, 553; czy je go czyn mo że być grze chem 553n; zo bacz: Duch,
Ro zum.
Upodo ba nie Bo że, wo la praw dzi wa i do słow na 309, 311n, ró żni ca upodo -
ba nia i je go zna ku 312; upodo ba nie i opór grzesz ni ka 324.
Upór w zło ści, grzech prze ciw Du cho wi Świę te mu 573.
Upór, zatwardziała w złości zaciętość ducha 573; grzech przeciwko Duchowi
Świę te mu 572-574; in ny ro dzaj, wal ka z bra ter stwem, za zdrość ła ski 575.
Usia, isto ta lub sub stan cja (Au gu styn) 95, 185.
Uspra wie dli wie nie – i wol na wo la, błąd Pe la gian 487-491; po czą tek uspra -
wie dli wie nia z ła ski, a nie z wo li 472n; lecz nie do ko nu je się bez wo li 481.
Uspra wie dli wie nie, dzie ło sa me go Bo ga (Au gu styn) 364, w któ rym przez
ła skę dzia ła ją cą z nie zbo żne go sta je się po bo żny (Au gu styn) 352, 474, 
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i spra wie dli wy 352, 477; tyl ko w lu dziach, a nie w anio łach 352; je go
przyczy ny: ła ska Chry stu sa 472, nie bez na szej wo li (Au gu styn) 481; wia ra
z mi ło ścią 472n, 483n; nikt nie mo że wy słu żyć 291, 475, 477; czy po chodzi
z naj bar dziej ukry tych za sług 290n; do bra czy li da ry na tu ral ne, któ re je po -
prze dza ją 477; nie gła dzi śmier tel no ści 522; je go stop nie (Au gu styn) 476n.
Uży wać i roz ko szo wać się 56-61; uży wać do brze, uży wać źle 479.

Wa dy, nie są sub stan cja mi (Au gu styn) 546; po zba wie nie dóbr przy ro dzo -
nych (Au gu styn) 527; któ rych wa dy nie mo gą cał kiem znisz czyć 553; przez
nie czło wiek sta je się gor szy 319n; wa dy głów ne 570-572.
Wąż, ku si ciel Ewy 434n, tyl ko ja ko na rzę dzie (or gan) dia bła 435n; prze bie -
gły 434; wę że zro bio ne z la sek przez ma gów 362, 365; wę że w nas (w po -
stę pie grze chu) 455-457, 460.
Wbrew wo li nikt do brze nie czy ni (Au gu styn) 558. 563; co dzie je się z lęku,
dzie je się wbrew wo li 558.
Wcie le nie, ze sła nie Sy na w cia ło 132-137; dzie ło Trój cy (Au gu styn) 133;
na tu ra przy ję ła na tu rę (Hi la ry) 84; przy ję cie czło wie ka jest z ła ski, nie z na -
tu ry (Au gu styn) 148; nie ka zi sub stan cji Bo ga (Au gu styn) 269; wcie le nie 
w po zna niu anio łów 382n.
Wcze śniej i póź niej wy klu cza się w Trój cy Świę tej 103, 105, 118, 174.
Wia ra Oj ców we wcie le nie 293; wia ra Abra ha ma 311.
Wia ra, akt ozna cza my śle nie i zgo dę (Au gu styn) 475n; wie rzyć w to, cze go
nie wi dzisz (Au gu styn) 486 n; dar Bo ga, a nie wo li 474, 475, 480n, dar w Du -
chu 290 (Au gu styn), 491; pierw sza ła ska 472n, pierw sza dro ga zba wie nia
473; za słu ga wia ry po cho dzi z mi ło sier dzia Bo że go 290 – pod sta wa za sługi
i uspra wie dli wie nia 472n, 474, 483; do brą wo lę nie w cza sie po prze dza
przy czy na i na tu ra 475; kie ru je za mia rem, by do bre czy ny nie by ły obok
dro gi 557 (Au gu styn), 561 – pew na for ma wia ry (Hi la ry) 243; co utrzy muje
o Trój cy 79; we wszyst kim wi dzi spra wie dli wość i opatrz ność Bo ga 303;
tar cza mi ro zu mu mu si być ob wa ro wa na 3; gniaz do Ko ścio ła (Au gu styn)
563;  czy co kol wiek nie jest z wia ry jest grze chem  562-566.
Wi dzial ne, wszyst ko jest zmien ne (Au gu styn) 369.
Wiecz ność 103n, 160; jest sub stan cją Bo ga, nie ma ją cą nic zmien ne go (Au -
gu styn) 160; wy klu cza na stęp stwo (Am bro ży) 66; Bóg star szy i młod szy od
wszystkiego (Augustyn) 271; co jest zawsze, jest też wieczne (Hilary) 109; Bóg
wszyst ko od wiecz no ści miał w swej obec no ści 258n; przy pi sa na Oj cu 227.
Wie czór i za ra nek w dzie le stwo rze nia  391, 392.
Wie czór, w dzie le stwo rze nia 391; obec nie 392.
Wie dza Bo ża, jest sa mą mą dro ścią i isto tą 280, wspól na trzem oso bom 281;
Bóg po zna je i do bro i zło 90, 260, 307, do bro przez po twier dze nie, zło
tylko przez zna jo mość 260, 277, 278; na wet naj mniej sze 282n; wie dza
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nieutra cal na i nie zmien na 280-283, 293, 305; któ ra nie jest przy czy ną wie-
dzia nej rze czy 275-278; zo bacz: Bóg, wie dza.
Wie dza, od wie dzieć 95; po rów na nie Bo żej i ludz kiej 276, 281; wie dza
kształ tu je sąd 372; mi łość jest wy ższa 372; wie dza do bra i zła w ra ju 415n;
grze sząc czło wiek nie utra cił zna jo mo ści rze czy 449; zo bacz: Po zna nie.
Wiel kość Bo ża, sa ma isto ta Bo ga 160, 180; rów na i ca ła w po szcze gól nych
oso bach 161, 163; nie ma są lecz mo cą 99, nie prze strzen na 273n, lecz
ducho wa 161.
Wiel kość ma sy i za le ty (Au gu styn) 99.
Wier ni, Chry stus ce lem wier nych (Au gu styn) 548.
Wie rzyć, my śleć ze zgo dą (Au gu styn) 475; ro dzi się w du chu z cno ty wiary
i ludz kie go osą du 483; in ne w co się wie rzy, in na wia ra, któ rą się wie rzy
(Au gu styn) 487; lęk wie rzy Bo gu, lecz nie w Bo ga (Au gu styn) 558; zo bacz:
Wia ra.
Wi na, wy ra ża po win ność ka ry 568; wi na grze chu pier wo rod ne go roz wią -
zy wa na jest w Chrzcie 511; prze mi ja ona ja ko wi na, a po zo sta je ja ko czyn
511-513, 568.
Wi na, zo bacz: Grzech, Ka ra.
Wła dza – grze sze nia, czy od Bo ga al bo od nas 577-579.
Wła dza – świec ka 579n.
Wła dza – szko dze nia w de mo nach od Bo ga 435, 578n, (zo bacz: De mo ny,
po upad ku), na le ży im się opie rać 579n.
Wła dza, wszel ka od Bo ga 578n.
Wła dze du szy 71-76; sa do bra mi na tu ral ny mi 61, 465, 535; jak od no szą się
do sub stan cji du szy 72-74.
Wła ści wo ści czy li wła dze du szy 73.
Wła ści wo ści okre śla ją ce, przy mio ty (Da ma scen) 205, 243.
Wła ści wo ści w Bo gu 196-215, 240-246; dzie lą Oso by (Ful gen cjusz) 77;
okre śla ją oso by czy li hi po sta zy (Da ma scen) 205, 243; są w oso bach 240; 
są oso ba mi 195, 196 i w isto cie Bo żej 156, 241n (Lom bard), cze mu nie któ -
rzy prze czą 242-246; za zwy czaj na zy wa ne są ta kże po ję cia mi lub od nie sie -
nia mi (re la cja mi) 197, wła sne dla ka żdej oso by 109, 153, 154, 175; trzy:
oj co stwo, sy no stwo, po cho dze nie  203n; we dług Hi la re go: oj co stwo 199,
211, zro dze nie 201, 211; po cho dze nie 204; al bo wiecz ność, ob raz, uży cie
225-228; we dług Ful gen cju sza: zro dzić, być zro dzo nym, po cho dzić 197,
198, 203n; we dług Da ma sce na 205n.
Wo dy, na po cząt ku stwo rze nia ozna cza ją bez po sta cio we two rzy wo wszyst -
kich rze czy 386; duch uno sił się nad ni mi 386; po dzie lo ne skle pie niem
dnia dru gie go 395n; dol ne ze bra ne dnia trze cie go 397n.
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Wo la Bo ga – za wsze się speł nia, al bo przez ko goś, al bo na kimś (Au gu styn)
321n, 451; za wsze nie zwy cię żo na (Au gu styn) 324, za wsze sku tecz na 313,
321; nie mo że być unie wa żnio na 309, 312; czy kto się oprze 296, 298, 309,
312, 313, 315, 322n; wy peł nia na ta kże przez złą wo lę czło wie ka 321n 325n,
któ rą po słu gu je się do do bre go 326; czy zło dzie je się z wo li Bo ga 314-317;
pew ne rze czy dzie ją się wbrew, ale nie po za nią 323n.
Wo la Bo ga 306-316 (zo bacz: Moc Bo ża); na zwy i zna ki w Pi śmie Świę tym
309-312, 322; jest sa mą na tu rą, czy li isto tą Bo ga 90, 160 (Au gu styn), 309;
na zy wa się je go wol ną wo lą, po nie waż swo bod ną do bro cią czy ni wszyst ko
tak, jak chce 462; przy czy ny jej szu kać nie na le ży 308 (Au gu styn), 334, 448
(Au gu styn); mą dro ści wy prze dzić nie mo że (Oro zjusz) 89; pierw sza i naj -
wy ższa przy czy na wszyst kie go, co ist nie je 308n, 331, 413; co by ło ukry te
dla Fi lo zo fów 300; chce tyl ko do bra 90; nie chce, by sta ło się coś, co się
nie sta nie 312-314; chcia ła mę ki Chry stu sa 326.
Wo la ludz ka – do bra, jest da rem Bo ga 483, 490, 578, po nie waż bez ła ski
nie jest do bra 471, 472, 473, 475n, 489 (zo bacz: Uspra wie dli wie nie), wy -
ma ga ła ski, by sku tecz nie chcia ła i dzia ła ła do bro 469, 470n, 472, 485, 555;
ła ska bez wo li nie wy star czy (Au gu styn) 472; z do brym za mia rem wy ko nuje
czy ny praw dzi wie do bre 325, 557.
Wo la ludz ka – ja ko dzia ła nie, do bre jest dro gą do szczę śli wo ści 549, 552;
złe, grze chem śmier tel nym 566; czy wszyst kie wo le czło wie ka bez wia ry są
złe 562; wo la czy nu nie za wsze jest wo lą grze chu 565.
Wo la ludz ka – zła, nie wol ni ca grze chu 473; wę zeł wio dą cy w ciem no ści
zewnętrzne (Augustyn) 549; skąd jest, czy z dobrej woli 532; z nas czy z diabła
578; z prze wrot nym za mia rem do ko nu je czy nów wprost złych 557.
Wo la ludz ka 547-556; wśród na tu ral nych dóbr czło wie ka 465, 535, 544,
553, wśród lep szych 448; część ob ra zu Bo ga 72n; po ru sze nie du cha przez
ni ko go nie wy mu szo ne (Au gu styn) 471, 565; nią grze szy się i do brze ży je
(Au gu styn) 489, 566 – przy ro dzo na, któ rą du sza na tu ral nie chce do bra 453,
555n – roz trzą sa ją ca ja ko część wol nej wo li 452 (zo bacz: Wol na wo la); nic
nie jest tak w na szej mo cy (Au gu styn) 490, 566; ni gdy nie mo że być zmu -
szo na, stąd słusz nie są dzo na przez Bo ga 466; pierw sza przy czy na grze -
szenia (Au gu styn) 216, 262, 566, głów ny pod miot grze chu 531, 564, 565;
z jej ce lu wia do mo, czy do bra, czy zła 547, 552; z owo ców 557 – dzia ła ją -
ca, wy ró żnia się jej si łę i czyn, czy li po ru sze nie 554, 555; wo la, za miar, cel,
ró żnią się 551n; czy czyn i wo la są dwo ma grze cha mi 566-568; cza sem
przeciw sta wia się wo li Bo ga 325, któ rej jed nak nie prze szka dza 313s.
Wo la, w do brych anio łach 359-361; w de mo nach 359, 360.
Wol na wo la – czy ny: w nas od no szą się do czy nów przy szłych wol nych 461;
mo że skło nić się w obie stro ny (Hie ro nim) 361, 461; wszel ki ruch lub na -
sta wie nie du cha z wol nej wo li 481, 483; mo że wy ró żnić i wy brać do bro,
lecz nie bez ła ski 341n, 452n, 462, 470n, 481-483; do bry uży tek z cno ty 
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i sa mej wol nej wo li 484-487; do bry uży tek jest cno tą 479, 484n; uży tek
różni się  w spra wach do brych i złych 469.

Wol na wo la – okre śle nia: swo bod na mo żność skła nia nia wo li do do bra lub
do zła 341n; swo bod na moc i zdol ność wo li ro zum nej 352, 461; zdol ność
ro zu mu i wo li itd. 452n; swo bod ny sąd o wo li (Bo ecjusz) 461.

Wol na wo la – w Bo gu, czy jed no znacz nie od po wia da Bo gu i stwo rze niom
359 (Hie ro nim), 462 – w anio łach, przed ła ską 360; w do brych anio łach
naj swo bod niej sza 360n, 463; w de mo nach uci śnio na i ze psu ta 360.

Wol na wo la – w czło wie ku, czte ry sta ny 464 – w sta nie nie win no ści 446n,
452, 464; pierw sza wol na wo la móc nie grze szyć (Au gu styn) 463 – po grze -
chu, zra nio na, ze psu ta al bo zmniej szo na przez grzech 464, 465, 469; ja kie
do bra mo że czy nić przed ła ską 466, 477, 563, 564; nie mo że nie grze szyć
464 – po na pra wie, ma sła bość w złu, lecz ła skę w do bru 464; mo że grze -
szyć i mo że nie grze szyć 464 (zo bacz: Wol ny) – w chwa le 462, 463, 465;
osta tecz na wol na wo la, nie móc grze szyć (Au gu styn) 463.

Wol na wo la 359-361, 452n, 461-469; wy li cza na wśród środ ków do brych
(Au gu styn) 479; do bry uży tek wol nej wo li, wiel kim do brem na szym 485.

Wol ność – od grze chu 466; któ rą czło wiek grze sząc stra cił 466, a Chry stus
na pra wił 466, 468; stąd jest przez ła skę 469.

Wol ność – od ka ry czy li nie szczę ścia, przed grze chem, a peł niej w chwa le
468; jest tyl ko przez ła skę 469.

Wol ność – od ko niecz no ści, czy li przy mu su 343, 466, 468, 490; jest z ła ski
al bo z na tu ry 469.

Wol ność, wo li, przez któ rą ktoś jest wol ny do zła lub do do bra 468; praw -
dzi wa do czy nie nia spra wie dli wo ści 467n; błęd na do czy nie nia zła 467;
inna wol ność na tu ry, in na ła ski 469; stop nie we dług sta nu i cza su 464; wol -
ność tro ja ka: od ko niecz no ści, od grze chu, od nie szczę ścia 466-469; 

Wol ny, do do bra i do zła 468, praw dzi wie wol ny ten, ko go Chry stus uwolnił
468; bar dziej wol ny czło wiek (lub anioł) nie mo gą cy grze szyć 360n, 463;
wol niej sza wo la, nie mo gą ca słu żyć grze cho wi (Au gu styn) 360, 463.

Współ brz mie nie, czy jest w Bo gu (Hi la ry) 231.

Współ cier pie nie, w mę ce Chry stu sa 327; w mę czeń stwie świę tych 327n.

Współ dzia ła nie w do brem 318.

Wspól no ta osób Bo żych (Hi la ry) 64n, 188.

Wszech moc 294-298; nie ro zum ny wąt pi o wszech mo cy (Au gu styn) 541.

Wszech obec ność 132, 249 (Hi la ry) 263-275, 535; nie po ję ta ro zu mem
ludz kim 267n; Bóg jest wszę dzie (Hi la ry) 264; dla cze go nie pla mi się bru -
da mi rze czy 268n; we wszyst kim isto to wo i ca ły, peł niej zaś w świę tych 265,
535; przy stęp Du cha do nie ma ją ce go ła ski 146-148.
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Wszech świat, je go prze dziw ne pięk no (Au gu styn) 318; ta kże ze złem 318;
czy mógł być le piej stwo rzo ny 303-305.
Wy bór Bo ży 255, 259, 289-292, 302n; licz ba wy bra nych jest pew na (Au gu -
styn) 284, 285.
Wy mia ry, wy klu czo ne od Bo ga 271-274; trój wy mia ro wość ciał 270.
Wy nio słość du cha w dia ble 354n, 440; w Ada mie przed grze chem 439-442;
w Ewie 441.
Wy po wie dzi o Bo gu, zo bacz Re gu ły teo lo gicz ne.
Wy so kość, sze ro kość, zo bacz wy mia ry.
Wy ższość anio łów (Dio ni zy) 377; anio łów wo bec lu dzi trwa aż do są du
356.
Wzgar da i nie po ku ta (Grze gorz) 537.
Wzór, nie wła ści wie zwa ny ob ra zem 407.

Z nie go 263.
Z, (przy imek) 263.
Za bój stwo w grze chu Ada ma, po nie waż ru nął w śmierć 518n; wa da, czyn
533,
Za kaz, znak wo li Bo żej 324; nie przez wszyst kich jest speł nia ny 324; Bóg
do pusz cza, że dzie ją się rze czy za ka za ne 311, 323.
Za miar – do bry, kie ro wa ny przez wia rę, czy ni do bre dzie ło (Au gu styn) 557,
561; tyl ko kie ro wa ny przez wia rę jest na gra dza ny 564; dro ga do szczę śli -
wo ści 549; nie po wo du je, że wszyst kie czy ny są do bre 557.
Za miar – mie sza ny (do bry i zły) 549n; cza sem wy da je się do bry, lecz w rzeczy
sa mej zły 561.
Za miar – zły, grze sze nia, już jest grze chem 458; uczyn ki złe ze złe go zamia -
ru 557.
Za miar na da je na zwę dzie łu (Am bro ży) 557, 560; wszel ki za miar lub poru -
sze nie du cha z wol nej wo li 481; nie za wsze idzie za umy słem 476.
Za miar, da je czy no wi na zwę (Am bro ży) 557; ró żni się od ce lu 551n; bli ski
i dal szy 552; nie tyl ko co czy nisz, lecz w ja kim za mia rze dą żysz (Au gu styn)
557, 559; za miar nie wier nych 561-564.
Za ni kać, dą żyć do nie ist nie nia 320.
Za ro zu mia łość, u Ewy 441; w upar tych ro dza jem grze chu prze ciw Du cho -
wi Świę te mu 573.
Za rze wie, sam grzech pier wo rod ny 500 (zo bacz: Grzech pier wo rod ny);
po żą dli wość, osła bie nie na tu ry itd. 500n (zo bacz: Po żą dli wość); Chrzest
gła dzi co do wi ny, lecz po zo sta je ja ko ka ra 511-513.
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Za sa dy teo lo gicz ne, a wy po wie dzi o Bo gu je dy nym w trzech Oos bach; bar -
dzo po ży tecz ne pra wi dło, że są ta kie, któ ry mi mo że my cza sem się po słu -
żyć, a cza sem je prze mil czeć 212; nie na le ży mó wić o Bo gu w ludz kim
zna cze niu (Hi la ry) 249; o sub stan cji 79, 83, 167-169, o hi po sta zie (Hie ro -
nim) 197; wszyst kie mia na sub stan cjal nie o Bo gu orze ka ne, po win ny być
orze ka nie w licz bie po je dyń czej i w stop niu naj wy ższym 181; imio na Bo że
i pro sto ta 99n; o przy mio tach 149n, 160, 187-189; o wie dzy 90, 279, 307;
o wo li 90n, 307, 310, 311; o tym, co o Bo gu orze ka ne jest cza so wo 95n,
220-223; ogól ne pra wi dło orze ka ne go w so bie i orze ka ne go w od nie sie niu
207; coś orze ka ne jest w od nie sie niu, nic ja ko przy pa dłość 198n; o Trój cy
79, 81, 92n, 194n, 229n, 251; „nie zro dzo ny” i „nie syn” 209, 211; „sam
Ojciec jest Bo giem” itd. 174-176.

Za sa dy wiecz ne i nie zmien ne wszyst kie go co ży je w wie dzy Oj ca, czy li 
w Sy nu (Au gu styn) 226, w Bo skiej mo cy i roz po rzą dze niu od wiecz no ści
418, 420 – przy czy no we do ty czą cu dów 363 – pier wot ne do ty czą Bo ga jako
przy czy ny wiecz nej 419; mo gą być zmie nio ne 419; - za rod ko we w rze czach
(Au gu styn) 363, 419, w cie le Ada ma 504; pra wi dła przez Bo ga wsz cze pione
rze czom od po cząt ku 363, 364, 419; co czy nią przy czy ny stwo rzo ne 363,
364, 418.

Za słu ga – pod miot: za słu ga anio łów przed są dem 381-383; Ada mo wi nie
star cza ła do za słu gi ła ska stwo rze nia 451n; za słu ga świę tych w ich mę kach
327; w nas żad ne za słu gi nie po prze dza ją uspra wie dli wie nia 291, 477
(Augu styn); czy prze wi dze nie za sług jest przy czy ną wy bo ru (od rzu ce nia)
lub na od wrót 284-288; za słu gi naj bar dziej ukry te (Au gu styn) 290n; za słu -
ga za twar dzia lo ści 288.

Za słu ga – pod sta wy: Bóg 485; ła ska ja ko przy czy na głów na 452, 472, 481,
483; ła ska dzia ła ją ca czy li dar mo da na 482; wia ra dzia ła ją ca przez mi łość
474, wia ra, na dzie ja, mi łość 483n, mia no wi cie cno ty w du szy i we wła dzach
481, 483; lecz nie bez po ru sze nia i zgo dy wol nej wo li 466, 478, 481-483, 485.

Za słu ga, do bre uczu cia, ich po stęp i do bre czy ny, któ re Pan Bóg w nas na -
gra dza 484; jest da rem Bo ga 483, 484; wień cząc na sze za słu gi, Bóg wieńczy
swe da ry (Au gu styn) 484.

Za twar dzia łe ser ce, od Bo ga 287n; za twar dzia łe ser ce dia bła 574; zo bacz:
Za twar dzia łość.

Za twar dzia łość, ka ra za grzech 287, 288-292, 324.

Zaz drość, bo leść z cu dze go do bra (Glos sa in ter li ne aris) 541; wa da główna
570; mat ką jej py cha (Au gu styn) 351; za zdrość brat niej ła ski, grzech przeciw
Du cho wi Świę te mu 575n; wy klu czo na w Bo gu 71, 304.

Zba wie nie wiecz ne, przy go to wał Bóg, z mi ło sier dzia 290; przy szedł przez
mę kę Chry stu sa 326n; Bóg chce, że by wszy scy zo sta li zba wie ni 312-314;
dla cze go nie wszy scy są zba wie ni 302.
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Zbli ża nie, do Bo ga zbli ża się nie miej sca mi lecz dzia ła nia mi 269.
Zep su cie – na tu ry, przez grzech, 536; co się psu je 527; jak dłu go na tu ra
się psu je, jest w niej do bro, któ re go jest po zba wia na (Au gu styn) 527, 553.
Zep su cie – pier wo rod ne jest zra nie niem przy ro dzo nych i po zba wie niem
dar mo wych 465, 493, 535; naj pierw w po żą daw czej 506; w wo li 556; przy -
czy na w ze psu tym cie le 507, 508; du sza za ra ża się w zjed no cze niu 506,
507, 508, 510. Zo bacz: Grzech pier wo rod ny.
Zep su cie, wy nisz cze nie do bra (Au gu styn) 528; po wsta je w do brych i jest
w do brych 528.
Zgo da, czyn ro zu mu 457, 459; zgo da na grzech 457-459.
Zgo da, przy pi sy wa na Du cho wi Świę te mu 228, 232.
Zgod ność z wo lą Bo żą, nasz obo wią zek 325-328.
Zie mia, stwo rze nie cie le sne (Au gu styn) 337, 341; pier wot ny ży wioł 388;
gdzie stwo rzo na 387n; uka za ła się po ze bra niu wód (Be da) 398.
Zjed no cze nie uszczę śli wia ją ce mię dzy Bo giem a du chem ro zum nym 334n.
Złą cze nie, przy pi sa ne Du cho wi Świę te mu, przez któ re go wszyst ko jest
złączo ne 232.
Złe, zły czło wiek, zła na tu ra, złe do bro (Au gu styn) 527; na ile źli je ste śmy,
na ty le mniej je ste śmy (Au gu styn) 59; słu dzy grze chu 466n; nie bez kar nie
je ste śmy źli (Au gu styn) 59; nie wy ba czal ni 324; zły dą ży do nie by tu 320; są
gdzie Bóg, lecz nie z nim 265n; po ma ga ją do brym 318, 346; Bóg uży wa
złych do czy nie nia do bra 322, 326.
Zło – chcia ne przez Bo ga tyl ko wo lą zna ku (za ka zu lub do pu stu) 310-312,
314-317, 323n; Bóg do pusz cza, że po wsta je, ale nie czy ni 311; do pusz cza,
po nie waż do bre jest, że zło się dzie je 315, 317, 346; po rząd ko wa ne przez
Bo ga 447n; zna cze nie zła we wszech świe cie 318, 405.
Zło – naj wy ższe, nie ist nie je, to zna czy nie zmie sza ne z do brem (Au gu styn)
530.
Zło – po zna ne przez Bo ga 259-261; Bóg prze wi du je, ale nie przy go to wuje
260, 276, 286, 447n; zna sa mą wie dzą, a nie po chwa łą 260 (Ka sjo dor), 278.
Zło – przy czy na: nie Bóg, lecz dia beł (Ge na diusz) 530n; Bóg nie jest spraw -
cą 276n, 316; ja ko ka ra ma Bo ga za spraw cę 546n; że czło wiek sta je się gor -
szy nie po cho dzi od Bo ga (Au gu styn) 319n, 545; przy czy ną jest wol na wo la
319, 320.
Zło, czy jest czymś i co to jest 526-531, 535, 543-547; brak lub ze psu cie
do bra 526, 530; w do brych i tyl ko w do brych ist nieć mo że 517, 526, 527
(Au gu styn), 528 (Au gu styn); dą ży do nie by tu 320; czyn zda rza ją cy się
komuś bra kiem do bra (Pseu do Au gu styn) 544; wol na wo la wy bie ra zło 
bez po mo cy ła ski 453.
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Złość nie jest sub stan cją, lecz prze wrot no ścią, któ rą po peł nił czło wiek (Au -
gu styn) 546; nie po cho dzi od Bo ga (Ory ge nes) 347; w czy nach ludz kich
533; tym więk sza im gor szy za miar 560; złość grzesz ni ka ni gdy nie prze -
kra cza wiel ko ści do bro ci Bo żej 573.

Zło że nie, czę ści lub przy pa dło ści, czy form 98; na tu ry oraz rze czy na tu ry
(Hi la ry) 247, 249; jest we wszel kim stwo rze niu 98n; nie ma go w isto cie
Bo ga 101n; zo bacz: Wiel kość, Zmien ność, Pro sto ta.

Zmar twy chw sta nie 423; co zmar ty chw sta nie 505; w ja kiej po sta ci 505;
dar nie śmier tel no ści 425n.

Zmia na, zo bacz: zmien ność.

Zmien ność (zo bacz: Ruch), jest we wszel kim stwo rze niu 128 (Am bro ży),
271, ja kąś zmia ną jest śmierć (Au gu styn) 97; zmien ne jak by nie ist nia ły
(Glos sa or di na ria) 95; nie są pro ste (Au gu styn) 99; zmia na w anie le i duszy
98, 99; zmien ne, przez uczest nic two w naj wy ższym do bru są do bre, na ile
ist nie ją 532; zmien ność usu wa się od Bo ga, zo bacz: Bóg, przy mio ty (nie -
zmien ność).

Zmy sło wość, ni ższa si ła du szy 453; w zwie rzę tach 453; w czło wie ku, po -
ru sze nie bli skie ro zu mu wie dzy (Au gu styn) 454; cza sem bra na ja ko ni ższa
część ro zu mu 460; jak wąż w ka żdej po ku sie 455, 456n, 460.

Zna cze nie wy po wie dzi zmie nia in ne poj mo wa nie; w teo lo gii trze ba uży -
wać ro zu mu 3; zo bacz: Poj mo wa nie wy po wie dzi.

Zna jo mość, ja ko część ob ra zu Trój cy 75n.

Znak, okre śle nie 55 (Au gu styn), 310; zna ki wo li Bo żej 309-312.

Zro dze nie – ludz kie, dwo ja ko orze ka ne (tak jak po czę cie) 510; ró żni się
od zro dze nia wiecz ne go Sy na 109n; co jest zro dzo ne, kie dyś nie ist nia ło
(Hi la ry) 109, 200.

Zro dze nie Sy na, wiecz ne i cza so we (Hi la ry) 85 (zo bacz: Wcie le nie; Ma ry -
ja); wiecz ne z wiecz ne go spraw cy 108, 109 (Hi la ry), z ży we go Oj ca (Hi la -
ry) 108, 228; zro dzo ny z na tu ry, nie z ła ski 85; wła ści wość dzię ki któ rej
za wsze jest Sy nem 204, 241 (Hi la ry); bez zmia ny Sy na (Hi la ry) 109, 110;
nie po ję te 244; za wsze ro dzi się, al bo za wsze zro dzo ny 106- 109; kres: istota
zro dzo na (?) 82-84, 156; mą drość zro dzo na (?) 213n.

Zro zu mia łe, to co wej rze niem du cha mo że być po ję te 70.

Zrzą dze nie Bo że, zo bacz Upodo ba nie Bo ga.

Zwierzch no ści, pierw szy w dru giej trój ce chór anio łów 371.

Zwie rzę ta dzie ło dnia szó ste go 401; po zba wio ne ro zu mu, lecz ma ją ce zmy -
sły 453; ja do wi te i szko dli we dla cze go stwo rzo ne 401; naj mniej sze kie dy
stwo rzo ne 401; na zwy da ne im przez Ada ma 449, 495; stwo rzo ne dla czło -
wie ka 449.

631Teologia



Źró dło osta tecz ne wszyst kich rze czy, Oj ciec 70n.

Źró dło ży cia, Bóg 83.

Żar łocz ność, wa da głów na 570; zo bacz: Obżar stwo.

Żą dza, zła mi łość (Au gu styn) 551; grzech i ka ra (Au gu styn) 541; w Ada mie
442; czy żą dza lub py cha jest ko rze niem wszel kie go zła 571; żą dza i lęk,
dwa spo so by grze chu, któ re za wie ra ją wszyst kie grze chy śmier tel ne 569.

Że bro Ada ma, z któ re go Ewa 426-418.

Że gla rze ole jem oświe tla ją wo dy (Au gu styn) 390.

Ży cie, pierw sze i naj wy ższe, Bóg 226; Sy no wi ży cie dał Oj ciec 108 (Hi la -
ry), 121 (Au gu styn); w Bo gu wszyst ko jest ży ciem 258 i przy pis; ży cie wiecz -
ne zwa ne jest ła ską, po nie waż jest dar mo da ne (Au gu styn) 484 (zo bacz:
Szczę śli wość).

Życz li wość, zwy kle ob ra ża Bo ga, by nie ob ra zić przy ja cie la (Au gu styn) 443.

Ży dzi, za bi cie Chry stu sa 326, 560; mę ka świę te go Paw ła 328; Bóg prze wi -
dział ich nie wier ność 278; do bre ich czy ny 563, 564. 
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PO SŁO WIE

Lubię być posłuszny swoim uczniom jako przełożonym. Na prośbę Księdza
Biskupa Dr. Jacka Jezierskiego, Adiunkta Wydziału Teologii na Uniwersytecie
War miń sko -Ma zur skim w Olsz ty nie, wy ko na łem prze kład wstę pu oraz I -II
Księgi Sentencji Mistrza Piotra Lombarda, z doskonałego Wydania Kolegium
Świę te go Bo na wen tu ry „Ad Cla ras Aqu as” (Qu arac chi) w Grot ta Fer ra ta koło
Rzy mu, z ro ku 1971 i 1981.

Za sa dy prze kła du by ły na stę pu ją ce:
1. opusz czo ny zo stał ży cio rys Pio tra Lom bar da.
2. opusz czo ne zo sta ły ła ciń skie od mian ki tek sto we, kto rych nie da się

prze ło żyć, lecz trze ba roz pa try wać w ory gi na le.
3. przy pi sy rze czo we zo sta ły przy to czo ne z od sy ła cza mi cy fro wy mi.
4. przy pi sy źró dło we zo sta ły przy to czo ne z od sy ła cza mi li te ro wy mi.
5. ła ciń skie ty tu ły przy ta cza nych dzieł po da ne zo sta ły w brzmie niu orygi -

nal nym, a nie w prze kła dzie pol skim.

Niech pol ski prze kład kry tycz ne go wy da nia pod ręcz ni ka teo lo gii z XII
wie ku po ma ga pol skim hi sto ry kom do gma tów i teo lo gii w ba da niach teo -
lo gii śre dnio wiecz nej, re ne san so wej i no wo żyt nej.

Olsz tyn, 29 kwiet nia 2013 ro ku, w świę to Ka ta rzy ny ze Sje ny, Dok to ra
Ko ścio ła, ka no ni zo wa nej przez Bi sku pa War miń skie go Ene asza Syl wiu sza
Pic co lo mi nie go, Pa pie ża Piu sa II.

Bp Ju lian Wojt kow ski
Se nior





SPIS TRE ŚCI

WSTĘP

Roz dział VII. – O KSIĘ GACH SEN TEN CJI  . . . . . . . . . . . . . . . .[117*]

A.  Hi sto ria tek stu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[118*]
1. O źró dłach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[118*]
2. O cza sie uło że nia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[122*]

B.  O sa mym tek ście  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[129*]
1. Pier wo pis Mi strza Pio tra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[129*]
2. Zna cze nie ko dek su Troy es 900  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[130*]
3. Rę ko pi sy uży te do Wy da nia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[131*]

Roz dział VIII. ZA SA DY TE GO WY DA NIA . . . . . . . . . . . . . . . . .[136*]

A.  Za sa dy do ty czą ce tek stu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[136*]
1. Spis roz dzia łów  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[137*]
2. Ru bry ki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[138*]
3. No ty i glo sy ulot ne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[141*]
4. Dys tynk cje  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[143*]

B.  Za sa dy do ty czą ce apa ra tu kry tycz ne go  . . . . . . . . . . . . . . .[145*]
1. Od czy ty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[145*]
2. Po wa gi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[145*]
3. Trze ci apa rat kry tycz ny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[146*]

C.  Spo sób wy da nia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[146*]
1. Do bór ko dek sów  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[146*]
2. Ru bry ki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[147*]
3.  Sko ro wi dze  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[147*]

I. Sko ro widz zna ków i skró tów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[149*]
II. Sko ro widz bi blio tek i ko dek sów  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[153*]
III. Sko ro widz pi sa rzy i ma te rii  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[155*]

[637] PIERWS ZA I DRUGA KSIĘ GA SENTENCJI  . . . . . . . . . . . . .[1]

Zna ki ko dek sów  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[2]
Pro log  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[3]
Roz dzia ły Księ gi Pierw szej  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[5]

5

5
5
9

15
15
16
17

21

22
22
23
26
28
29
29
30
30
30
31
31
31

33
34
35

39

41
43
45



Roz dzia ły Księ gi Dru giej  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[18]
Roz dzia ły Księ gi Trze ciej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[31]
Roz dzia ły Księ gi Czwar tej  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[40]

KSIĘ GA PIERWS ZA: O TA JEM NI CY TRÓJ CY . . . . . . . . . . . . . . . .[55]
Dys tynk cja 1: Roz kosz i uży tek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[55]
Dys tynk cja 2: Świa dec twa Pi sma Świę te go o Trój cy . . . . . . . . . .[61]
Dys tynk cja 3: Jak ze stwo rzeń mógł być po zna ny Stwór ca  . . . .[68]
Dys tynk cja 4: Czy Bóg zro dził Bo ga  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[77]
Dys tynk cja 5: Czy Oj ciec zro dził isto tę itd. . . . . . . . . . . . . . . . . .[80]
Dys tynk cja 6: Czy Oj ciec zro dził z ko niecz no ści  . . . . . . . . . . . .[89]
Dys tynk cja 7: Czy moc ro dze nia jest w Sy nu  . . . . . . . . . . . . . . .[91]
Dys tynk cja 8: Wła sność, nie zmien ność i pro sto ta isto ty Bo ga  . .[95]
Dys tynk cja 9: Współ wiecz ność Sy na z Oj cem  . . . . . . . . . . . . .[103]
Dys tynk cja 10: Duch Świę ty jest mi ło ścią Oj ca i Sy na  . . . . . . .[110]
Dys tynk cja 11: Duch Świę ty po cho dzi od Oj ca i Sy na  . . . . . . .[114]
Dys tynk cja 12: Czy wcze śniej lub peł niej po cho dzi od Oj ca  . .[118]
Dys tynk cja 13: Dla cze go nie mó wi się, że Duch Świę ty jest 

zro dzo ny  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[121]
Dys tynk cja 14: Po dwój ne po sła nie Du cha Świę te go  . . . . . . . .[126]
Dys tynk cja 15: Po sła nie Sy na  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[130]
Dys tynk cja 16: Wi dzial ne po sła nie Du cha Świę te go  . . . . . . . .[138]
Dys tynk cja 17: Nie wi dzial ne po sła nie Du cha Świę te go  . . . . . .[141]
Dys tynk cja 18: Duch Świę ty zwa ny da rem i da nym  . . . . . . . . .[152]
Dys tynk cja 19: Rów ność Osób w wiel ko ści  . . . . . . . . . . . . . . .[159]
[638] Dys tynk cja 20: Rów ność w mo cy  . . . . . . . . . . . . . . . . . .[172]
Dys tynk cja 21: Wy raz „sam” w Bo gu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[174]
Dys tynk cja 22: Ró żni ca imion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[178]
Dys tynk cja 23: Imię: „oso ba”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[181]
Dys tynk cja 24: Wy ra zy: „je den”, „trój ca” itd.  . . . . . . . . . . . . . .[187]
Dys tynk cja 25: Co zna czy: „trzy (al bo dwie) oso by”  . . . . . . . .[190]
Dys tynk cja 26: Wła ści wo ści osób  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[196]
Dys tynk cja 27: Wła ści wo ści okre śla ją oso by . . . . . . . . . . . . . . .[203]
Dys tynk cja 28: Po ję cia w oso bach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[209]
Dys tynk cja 29: Po ję cie ogól ne „za sa da”  . . . . . . . . . . . . . . . . . .[215]
Dys tynk cja 30: Co mó wi się o Bo gu cza so wo  . . . . . . . . . . . . .[220]
Dys tynk cja 31: Przy pi sa nia po szcze gól nym oso bom  . . . . . . . .[223]
Dys tynk cja 32: Mi łość i mą drość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[232]
Dys tynk cja 33: Czy wła sno ści są oso ba mi al bo isto tą . . . . . . . .[240]
Dys tynk cja 34: Tym sa mym jest na tu ra Bo ża i rzecz na tu ry  . . .[246]
Dys tynk cja 35: Wie dza, prze wi dze nie, opatrz ność itd.  . . . . . .[254]
Dys tynk cja 36: Czy wszyst ko jest w isto cie Bo ga  . . . . . . . . . . .[258]
Dys tynk cja 37: Jak mó wi się, że Bóg jest w rze czach  . . . . . . . .[263]
Dys tynk cja 38: Czy prze wi dze nie Bo ga jest przy czy ną rze czy . .[275]

Spis treści636

55
65
72

85
85
90
98

106
108
116
118
121
128
135
138
142

145
149
153
160
163
173
179
190
192
195
198
203
206
211
217
222
228
232
235
243
249
254
262
265
269
280



Dys tynk cja 39: Czy wie dza Bo ga mo że zwięk szać się lub 
zmniej szać  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[280]

Dys tynk cja 40: Prze zna cze nie i od rzu ce nie  . . . . . . . . . . . . . . .[284]
Dys tynk cja 41: Co to jest za twar dzia łość, a co zli to wa nie  . . . .[288]
Dys tynk cja 42: Wszech moc Bo ga  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[294]
Dys tynk cja 43: Na ga na ogra ni cza ją cych moc Bo ga  . . . . . . . . .[298]
Dys tynk cja 44: Czy Bóg mo że coś le piej uczy nić niż czy ni  . . .[303]
Dys tynk cja 45: Wo la Bo ga i jej zna ki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[306]
Dys tynk cja 46: Wo la Bo ga od no śnie do bra i zła  . . . . . . . . . . .[312]
Dys tynk cja 47: Wo la Bo ga za wsze jest sku tecz na . . . . . . . . . . .[321]
Dys tynk cja 48: Co wy pa da czło wie ko wi chcieć  . . . . . . . . . . . .[325]

KSIĘ GA DRU GA: O STWOR ZE NU RZEC ZY, itd.  . . . . . . . . . . . .[329]
Dys tynk cja 1: Po czą tek i za sa da stwo rze nia  . . . . . . . . . . . . . . .[329]
Dys tynk cja 2: Anio ło wie, kie dy i gdzie zo sta li uczy nie ni  . . . . .[336]
[639] Dys tynk cja 3: Ja cy zo sta li uczy nie ni anio ło wie  . . . . . . .[341]
Dys tynk cja 4: Czy zo sta li stwo rze ni do sko na li i szczę śli wi, 

czy nie szczę śli wi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[348]
Dys tynk cja 5: Ja cy sta li się przez od wró ce nie i zwró ce nie  . . . .[351]
Dys tynk cja 6: Upa dek Lu cy fe ra i je go to wa rzy szy  . . . . . . . . . .[354]
Dys tynk cja 7: Wol na wo la anio łów i moc de mo nów  . . . . . . . .[362]
Dys tynk cja 8: Czy anio ło wie są cie le śni  . . . . . . . . . . . . . . . . . .[365]
Dys tynk cja 9: Ró żni ca chó rów i dzie sią ty chór . . . . . . . . . . . . .[370]
Dys tynk cja 10: Po sy ła nie anio łów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[377]
Dys tynk cja 11: Anio ły stró że i ich za słu gi  . . . . . . . . . . . . . . . . .[379]
Dys tynk cja 12: Roz ró żnie nie dzieł sze ściu dni  . . . . . . . . . . . . .[384]
Dys tynk cja 13: Pierw sze dzia ła nie wy dzie le nia  . . . . . . . . . . . .[389]
Dys tynk cja 14: Dzie ło dru gie go, trze cie go i czwar te go dnia  . .[395]
Dys tynk cja 15: Dzie ło pią te go i szó ste go dnia, spo czy nek 

dnia siód me go  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[400]
Dys tynk cja 16: Uczy nie nie czło wie ka na ob raz Bo ga  . . . . . . . .[406]
Dys tynk cja 17: Stwo rze nie du szy i raj  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[410]
Dys tynk cja 18: Ufor mo wa nie nie wia sty i przy czy ny rze czy  . . .[416]
Dys tynk cja 19: Stan pierw sze go czło wie ka przed grze chem  . .[421]
Dys tynk cja 20: Jak pierw si ro dzi ce pło dzi li by dzie ci  . . . . . . . .[427]
Dys tynk cja 21: Za wiść dia bła i spo sób ku sze nia  . . . . . . . . . . .[433]
Dys tynk cja 22: Źró dło i ko rzeń pierw sze go grze chu  . . . . . . . .[439]
Dys tynk cja 23: Dla cze go Bóg do pu ścił ku sze nie i po zna nie 

Ada ma przed upad kiem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[447]
Dys tynk cja 24: Ła ska Ada ma, je go wol ność i ro zum, po rzą dek

grze sze nia w nim i w nas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[450]
Dys tynk cja 25: Wol na wo la i jej ze psu cie  . . . . . . . . . . . . . . . . .[461]
Dys tynk cja 26: Ła ska i dar mo we uspra wie dli wie nie  . . . . . . . .[470]
Dys tynk cja 27: Cno ta i jej akt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[480]

637Spis treści

284
288
291
296
300
305
307
313
321
324

329
329
335
339

345
348
351
354
360
364
370
372
376
380
386

390
395
399
404
410
415
420
425

432

435
444
451
460



Dys tynk cja 28: Ła ska i wol na wo la wbrew Pe la gia nom  . . . . . .[487]
Dys tynk cja 29: Ła ska w sta nie nie win no ści i wy gna nie 

czło wie ka z ra ju  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[492]
Dys tynk cja 30: Co to jest grzech pier wo rod ny i jak wszy scy 

by li w Ada mie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[496]
Dys tynk cja 31: Jak ten grzech jest prze ka zy wa ny  . . . . . . . . . . .[505]
Dys tynk cja 32: Jak jest od pusz cza ny na chrzcie  . . . . . . . . . . . .[511]
Dys tynk cja 33: Tyl ko grzech pier wo rod ny jest na wie dza ny

w dzie ciach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[517]
Dys tynk cja 34: W ja kiej rze czy jest grzech  . . . . . . . . . . . . . . . .[525]
Dys tynk cja 35: Co to jest grzech uczyn ko wy  . . . . . . . . . . . . . .[529]
[640] Dys tynk cja 36: Coś jest grze chem i ka rą, coś przy czy ną, 

coś ka rą i przy czy ną  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[536]
Dys tynk cja 37: Czy Bóg jest przy czy ną zła i grze chu  . . . . . . . .[543]
Dys tynk cja 38: Wo la i jej cel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[547]
Dys tynk cja 39: Czy grzech jest w sa mej wo li  . . . . . . . . . . . . . .[553]
Dys tynk cja 40: Czy z ce lu na le ży oce niać do bro i zło czy nu  . .[556]
Dys tynk cja 41: O za mia rze i wo li w grze chu  . . . . . . . . . . . . . .[561]
Dys tynk cja 42: Ko rze nie i po dzia ły grze chów  . . . . . . . . . . . . .[566]
Dys tynk cja 43: Grzech prze ciw Du cho wi Świę te mu  . . . . . . . .[572]
Dys tynk cja 44: Czy moc grze sze nia jest od Bo ga  . . . . . . . . . . .[577]

SKO RO WI DZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[581]
Bi blio te ki i rę ko pi sy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[583]
Po wa gi przy to czo ne przez Mi strza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[584]
Pi sa rze i dzie ła  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[590]
Teo lo gia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[605]
Po sło wie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spis tre ści  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[637]
Uzu peł nie nia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[641]

Spis treści638

467

470

474
482
487

493
500
503

510
515
519
524
527
531
536
540
543

549
550
551
532
585
633
635
639



[641] UZU PEŁ NIE NIA

[286] w przy pi sie do n. 1-2 do dać: „oraz Au gu styn, De do no per se ve -
ran tiae” (PL 191, 1449 C, z ru bry ką mar gi nal ną w rkp. „z” 28a).

[408] dru gi przy pis do n. 5. No we wy da nie Ka za nia 52 Au gu sty na: 
P. Ver bra ken, Le ser mon LII de s. Au gu stin sur la Tri nité et l’ana lo gie des
fa cultés de l’âme, Re vue Bénéd. 74(1964)26-34.

[443] pierw szy przy pis do n. 2. Sło wa przy to czo ne tu ja ko Au gu sty na
znaj du ją się bez ru bry ki w przy to czo nych rę ko pi sach Glos sa or di na ria na
1 Tm 2,14 (rkp. „l”, kar ta 163b; rkp. „m”, kar ta 148b).

[465], [493], [535]. Po nie waż wy kład przy po wie ści o czło wie ku, któ ry
wpadł mię dzy zbój ców i zo stał zra nio ny w przy ro dzo nych a odar ty z dar -
mo wych wy da je się już po wszech ny, mo źe le piej by ło by usu nąć przy to cze -
nie Ber nar da z Clu ny. W ten sam bo wiem spo sób wy kła da ją Ger ho
Re ichers berg ski [642] w ostat nich mie sią cach 1159 ro ku (zo bacz: Van den
Eyn de, L’oeu vre littéra ire..., 320) w swo im wy kła dzie Psal mu 77: „Pe wien
zaś Sa ma ry ta nin pod ró żu jąc, jed nak nie tą sa mą dro gą, po nie waż zro dzony
na świat bez po żą dli wo ści cia ła ob cy był za rów no pier wo rod nej jak i uczyn -
ko wej wi nie, po mógł odar te mu i ran ne mu. Odar te mu z dóbr przy pa dło -
ścio wych, któ re mo gły być mu ode bra ne, jak  nie win ność i po słu szeń stwo;
zra nio ne mu w do brach przy ro dzo nych, jak pa mięć, ro zum, wo la, któ rych
wpraw dzie nie zo stał cał kiem po zba wio ny, jed nak po ich oka le cze niu i zra -
nie niu tak osła bio ny, że pa mięć o Bo gu przy tło czy ło za po mnie nie, ro zum
nie zna jo mość praw dy, wo lę zła żą dza, a nie by ło le ku, któ rym mógł by być
uzdro wio ny, gdy by ów wspo mnia ny Sa ma ry ta nin le ją cy olej i wi no w ra ny
o nie go się nie za trosz czył...” (PL 194,438 B).

[475] trze ci przy pis do „Roz strzy gnię cia”. Błąd przy to cze nia uryw ka 
De spi ri tu et lit te ra, pod ty tu łem De bap ti smo pa rvu lo rum, po peł nił już
Florus z Lyonu, za którym Mistrz idzie tu nieświadomie; zobacz Revue Bénéd.
57(1947)168b i 184a.

[485], roz dział 7, n. 2. Sło wa wpro wa dza ją ce po wa gę Au gu sty na są 
w Glos sa or di na ria na 1 Kor 15,19 (rkp. „l”, kar ta 68c, rkp. „m” kar ta 66b).

[562] n. 2-3. Te sa me po wa gi są w Glos sa or di na ria (rkp. „l”, kar ta 31c;
rkp. „m”, kar ta 32c).




